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MUDr. František Dohnálek. 
Mýlili by se ti, kdož by se při pohledu na obraz krásné tváře autora této knihy 

domnívali, že MUDr. František Dohnálek se díval na svět přísným okem. Ti, kdož jej 
znali, nemohou t vl'diti než opak: dr . Dohnálek jako obvodní lékař, žijící v býv. opavském 
Slezsku při vysilujícím svém povolání po čtyřicet let , snad t u a tam se na některé své 
pacienty nedůvěřivě zahleděl, ale v početné obci svých oddaných přátel-ovocnářů 
byl znám jen jako usměvavý, ochotný a laskavý muž, jehož ušlechtilá hlava, zdobená 
vlnami bílých vlasů, mladistvou svěžestí pleti a jasným pohledem nemálo připomínala 
Američana Luthera BUTbanJ.rn, proslulého šlechtitele kulturních rostlin ... 

Životní osudy dr. Dohnálka, posvěcené prací, byly celkem prosté. Narodil se dne 
22. února 1870 v Solnici u R ychnova nad Kněžnou, vystudoval gymnasium a na 
universitě lékařství. Již r. 1898 zakotvil jako mladý praktický lékař v Háji u Opavy, 
kde se stal záhy váženým lidumilem a kde též, v klidnějších dobách před světovou 
válkou, nalezl zálibu v pěstování ovocného stromoví. Tato záliba se z původní nejistoty 
pouhého amatérst ví postupem let , jak rostly znalosti a zkušenosti, p:foměnila ve vášeň 
vyspělého pěstitele ovocného stromoví, zvláště tvarovaného. 

Tři velké zahrady ovocné postupně založil a ošetřoval ch. Dohnálek ve svém půso
bišti. Tyto zahrady byly jeho oprávněnou pýchou , neboť v nich, se svým zahradníkem, 
pěstoval dokonalé, ba možno říci vzorné tvary, které uváděly v úžas stále četnější 
návštěvníky nejen vnější bezvadností, ale i bohatou plodností ovoce v pravdě luxusního. 
J e pochopitelné, že dr. Dohnálek záhy a ochotně svěřoval své poznatky dycht ivým 
ovocnáh'tm tiskem, slovem i obrazem . Nep:fohle'dná je řada jeho odborných , hodnot
ných pojednání ovocnářských , která otiskoval téměř ve všech českých časopisech odbor
ných, zejména na Moravě. Přečetné fotografie z jeho zahrad byly jasným svědectvím, 
ja.k mistrovsky ovládal ch. Dohnálek tvarování a řez zálffskových stromů, zejména 
svých proslulých několikaramenn~ch palmet Verrierových, etážových kordonů s rameny 
vodorovnými, pravidelných jehlanců i jiných stroml't. Mnoho z jeho obrazů je zachráněno 
zejména ve st arších ročnících časopisu „Zahrada" (dříve „Zahrada domácí a školni"), 
jakož i ve Vaňkově knize „Ošetfováni a fez zálcrskových stromii ovocných". 

Apoštolskou činnost konal dr. Dohnálek přednáškami v zahrádkářských a ovoc
nářských spolcích, při nichž promítal barevné obrázky ze svých zahrad. Škoda jen, 
že půjčová1úm se tyto diapositivy ztratily téměř úplně, není však pochyby, že přes to 
splnily své poslání. 

Mrazová pohroma na sklonku zimy a v poclja.H r. 1929 zničila téměř úplně ovoc
nářské životní dílo Dohnálkovo. Pamatuji, že jsem se neubránil dojetí, když jsem 
o několik let později v síních Masarykovy vyšší školy hospoclář-ské v Opavě spatřil suchá 
těla Dohnálkových stromť1 mrazem zničených . Bez nadsázky možno říci, že to byly 
stromy, nad něž dokonaleji tvarované marně byste kdekoli hledali. 

Ale ani t at o rána osudu nezlu ušila pěstitele: znovu vysazoval , tvaroval, zlepšoval, 
psal, přednášel a obohacoval výstavy ukázkami svého ovoce. Teprve rok 1935 pod-



VI 

lomil pěstitelskou činnost Dohnálkovu. Tehdy dr. Dohnálek onemocněl téměř smrtelně 
otravou lnve, ale tehdy též, v době pozvolné rekonvalescence v opavské nemocnici , 
se rozhodl, že napíše knihu, která by byla spolehlivým rádcem pěstitelům ovocných 
stromů. J e to tato kniha, která ve statích o pěstování stromů uměle tvarovaných důklad
ností a jasností výkladu, provázeného bezvadnými obrázky, předčí podobná díla cizí. 
Právě zde cítíte přímo hmatatelně, jak dlouholeté osobní zkušenosti a poznatky 
autorovy jsou výrazně zachyceny v popisech nad jiné důkladných a přitom pfohledných. 

Byla již vysázena značná část knihy, když na jaře r. 1938 mne v Praze navštívil 
dr. Dohnálek a oznámil mi, že kniha, na níž po léta pracoval denně do pozdní noci, 
se již tiskne. Otevřeně se př'iznal - a jeho předmluva z té doby to dosvědčuje - že 
chtěl napsati dílo opravdu své, t fobaže při sepisování měl stálý zřetel k odborné literatufo 
domácí i cizí. Byl si - jak potvrdil i při pozdějších našich stycích - vědom toho, že 
těžiště jeho knihy není v pomocných statích o půdě, klimatu, stavbě a biochemismu 
stromů a pod„ které do díla poja.1 jen z důvodu úplnosti. Také ve stati o chorobách 
a škůdcích se omezil většinou jen na ony nepřátele ovocných rostlin, kteří poškozovali 
jeho zahrady, stejně jako ochranné pHpravky v knize uvedené byly většinou autorem 
vyzkoušeny; jich výčet nikterak není úplný a neznamená , že ostatní dobré, staré i novější 
přípravky v knize nezmíněné nekonají platné služby našim ovocnářům v boji proti 
škodlivým činitelům ... 

Nadešel chmurný podzim roku 1938. Opavsko bylo postoupeno Říši, vlastenecký 
lékař dr. Dohnálek se vystěhoval a vráti l do rodných Óech , netuše snad ani, že je to 
jeho pout poslední. Zde vydechl ušlechtilou duši - oběť doby - v Poděbradech dne 
2. prosince 1938. Nedočkal se vyjití svého díla, v němž by byl leccos změnil, upravil 
a doplnil, jak mi oznámil na sklonku poslechúho léta, které mu Osudem bylo po
přáno . .. 

* * * 
Nebylo možno odmítnouti přání nejbližších příbuzných zesnulého autora, zejména 

ovdovělé paní Dohnálkové, abych se uja l revise díla a jeho konečn6 úpravy pro t isk 
v části dosud netištěné. Učinil jsem tak s vědomím a prohlášením, že svu.j nesnadný 
úkol, počínající stránkou 302, omezím na pečlivou korekturu textů již vysazených 
a zlomených do str. 566, a na úpravu rukopisú poslední, obsáhlé kapitoly XVI. o škůdcích 
a chorobách ovocných stromti., kde jsem malými formálními úpravami zejména uvedl 
odborné názvosloví Česko-latinské v soulad s názvoslovím, jehož používá a jež zavádí 
Komise fytopathologická v Praze, sdružující všechny české fytopathology. Konečně 
jsem doplnil dílo seznamem vyobra.zení a přiměřeně pochobným obsahem. 

Z části díla, svěřené mé redakci (od str. 302), nebylo nic vyřaděno , nic jí nebylo při
dáno, též obrázky byly pojaty do knihy s původními texty a v plném počtu autorem 
stanoveném . 

Také obálka je - na výslovné přání p. autora - zdobena obrazem jabloně nikdy 
neřezané: má symbolisovati svéráz Dohnálkova díla, neporušený - doufám - ne
zbytnými úpravami , zvláště v posledním, významném oddíle. 

Tato Dohnálkova kniha je prozatím největší naší ovocnářskou pl-íručkou pěstitel
skou a rozhodně nejúplněj ší učebnicí pěstování tvarovaného stromoví . Kéž se všichni ti , 
pro nM ji autor bohatý zkušenostmi psal s láskou a vzácnou otevřeností, záhy dočkají 
za lepších časů radostných úspěchti. ve svých ovocných zahrádkách , zahradách , stromo
fadích a polních sadech ! 

V Praze-Dejvicích , v květnu 1939. 
I ng. dr . Karel Kamenický. 
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famenický. 

Předntluva autorova. 

Když jsem před třemi lety ležel na oddělení ředitele zemské nemocnice v Opavě, 
primáře p. dr. Buriánka, těžce , skoro smrtelně nemocen otravou krve při erysipelu, 
navštívil mne v době mého pomalého uzdravová1ú předseda Moravskoslezské župy za
hrádkářské, můj vzácný přítel p. ing. Jar. Volenec, ředitel z. stav. úřadu v. v„ a žádal 
mne, abych napsal pro veřejnost knihu o tom, jak já ošetřuji své ovocné stromy. 

Vyčerpán nemocí a sláb na duchu i těle slíbil jsem mu to, a tak tato kniha děkuje za 
svúj vznik jen jemu, ježto nild::ly jsem se nezabýval myšlenkou knihu vydati. Byl jsem si 
vždy vědom toho, že já jako lékař nemá m k tomu dostatečné autority a že napsání knihy 
náleží rukám odborníka. Měl jsem sice určité praktické vědomosti, kterých jsem si získal 
ve své zahradě za do bu 40 let, ale své vědomosti teoretické jsem pov ažoval za nedostatečné. 
A také jsem hned na začátku narážel na různé překážky. Nebylo možno psáti o ošetřování 
stromú bez pojednání o půdě, o vlivech klimatických, o hnoj em, o podnožích, o vodě -
zkrátka bez pojednání o všech vlivech, které spolu rozhodují o vývoji a životě stromu, ba 
nebylo ani možno psáti o nich jen povrchně, nýbrž bylo nutno jíti do hloubky. A čím více 
jsem clo látky vnikal, tím více přibývalo obtíží z rozličných nezodpověděných témat, 
jimž jsem se nemohl vyhnouti, ke každé otázce se přidružovala otázka „proč", která 
vyžadovala odpovědí přesných a ne kulatých a neurčitých. A tak stále rostla a rozšiřovala 
se púvodně myšlená základna knihy, až vyrostla do nynějších rozměrú, ba ke konci bylo 
nutno některé kapitoly úplně vynechati, jako na př. uchovávání ovoce a jeho zužitkováru, 
dovozili a vývozní statistiky, jež jsem úplně sestavil a které pouze se zfotelem na přílišnou 
rozsáhlost knihy byly vynechány, ale dá-li Bůh zdraví již beztak dosti otřeseného, budou 
vydány později. 

Jsem si vědom i různých nedostatkú knihy, to i ono mohlo býti lépe a výstižněj i 

řečeno, ale na omluvu mou budiž řečeno toto: Celá kniha byla napsána ve věku 70 let při 
plné činnosti lékařské, která mne absorbovala úplně a dovolila mně pracovati na knize 
jen v pozchúch hodinách nočních anebo časně ranních. Byla zde sice možnost některé více 
teoretické stati zpracovati za spolupráce odborníků , jako na př. o hnojení, púdě, rozmno
žováru stromů, škúdcích a j „ ale obával jsem se, že kniha by ztrácela svou jednotnost 
a osobitost; proto jsem zpracoval celou knihu sám, nedbaje nikterak toho, že snad některé 
věci, o nichž by se odborruk snad vyjádřil lépe a vědečtěj i, budou řečeny jaksi neodbor
nicky. Považoval jsem za hlavní svou povinnosťvyjadřovati se vždy srozumitelně tak, aby 
knihu mohl čísti jak odborník, tak i úplný laik. Vždyť jenom proto byla vydána, aby 
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poskytla každému, kdo ovocné stromy pěstuje, bez ohledu na to, na jaké je vědecké výši, 
základní pojmy jak teoretické, tak i praktické. Proto nejsem vázán nikomu díky a knihu 
považuji jen za svúj majetek. Snad jenom jediný člověk má právo na mClj dik, a to je múj 
zahradník pan Leopold Miiller, který všechny obrázky pro dilo kreslil buď podle pfodloh 
nebo podle návrhú mnou daných a svého úkolu i podle úsudku odborníkú - - se zhostil 
dokonale. 

Pokud jde o část obrázkovou, nerozpakoval jsem se nikterak použíti částečně i po
změněných obrázků cizích autorů, poněvadž jsem viděl, že ani nejpovolanější autoři ne
váhali tak učiniti, právě tak jako i budoucí autoři nebudou váhati použíti i obrázkú mých. 
Ovšem stalo se tak pokud možno v míře nejmenší, poněvadž vždy jsem se vyhýbal tomu 
používati cizích fotografií, protože podávají obraz v jednotlivostech neurčitý a nejasný, 
jehož nelze použíti tam, kde je potřeba zdúrazniti podrobnosti. Tu je potřeba vždy 
obrázků ručně kreslených. 

Přes to je mně však líto, že nemohu otísknouti vlastní fotografie ze své zahrady, 
jichž jsem měl původně na 600 a na 200 obrázků stereoskopických z různých dob života 
své zahrady. Z těch všech zt"tstalo mi asi 10 fotografií a 5 obrázkťt stereoskopických, ne 
právě zdařilých, jež zařazuji do knihy, abych podle nich mohl každému znázorniti, jaký 
vzhled měla má zahrada v rúzných dobách svého života. Ostatru všechny fotografie se Ml 
mně ztratily na výstavách a při přednáškách. 1 

V Háji u Opavy, na jafo 1938. 

Dr. František Dohnálek. 
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OPRAVY. 

Na str. 18 a dal. místo Rigolování čti Převrstvování. 

Na. str. 159 škrtni slova čili parthenogenese na. 11. řádku zdola, slova nebo 
pctrthenogenese na 8. řádku zdola a na 6. řácUm zdola místo partheno
qenetických čti partheno lrnrpických. 

Na str. 197 a dal. slovem vysokostromy rozmněj stromy vysokokmenné 
(vysoko km ony). 

Na str. 251 slovem V elkosady rozuměj Polní sady. 

Na str. 258 na 3. řá~lm zdola m ísto ob1·ostlý čti p orostlý. 

Na str. 278 na 3. řádku zdola místo Steymann čti Stayman. 

Na str. 284 zdola na 6. l·áclku místo Grassanská čti Crassanská. 

V kap. II. Hn ojon í slovy látka živná rozmněj všude živina. 

V četných kapitolách: puky= pupeny. 

Drobné omyly a sazečské chybičky si čtenář laskavě opraví sám. 



I. 

PŮDA. 

lVIo tto : 

I na tom něco je, že klasické jazyky maji jistou 
ja.snost a logičnost, latinská a řecká gramatika 
člověka uči přesnosti a puntičkářstvi v myšleni 
a m luveni. 

T. G. Masaryk. 



Slovem půda rozumíme VTchní, stále živou, činorodou vrntvu kůry zemské, která 
svými životodárnými vlastnostmi je schopna živiti všecko rostlinstvo i tvorstvo na ní 
se nalézající. 

Původem svým je půda zvětralá a rozpadlá hornina, nebo zvětralá směs různých 
hornin. Horniny představují však různé chemické prvky, resp. jejich chemické slouče
niny. Některé obsahují na př. jen jeden tvar minerální, na př. jen vápno, jiné třeba jen 
železo (horniny homogenní), kdežto jiné zase představuj í směs různých prvků dohromady 
a právě tento chemický obsah hornin rozpadlých jest pramenem výživy veškerého 
rostlinstva. 

Rostliny potřebují ke svému vzrůstu nezbytně a v prvé řadě vody, dále kyslíku, 
kysličníku uhličitého (plynné ;kyseliny uhličité), dusíku , kteréžto látky dostávají jednak 
z pii.dy, jednak ze vzduchu; dále fosforu, vápna, draslíku, sfry, železa, hořčíku (magnesia), 
křemíku, chloru a jiných již méně důležitých látek, které všecky tvoH obsah rozpadlých 
součástek hornin a dalším rozpadem minerálií stále a věčně se znovu obnovují. 

Tyto všecky látky jsou živinami rostlin a stromů, bez nichž život jakékoliv rostliny 
byl by nemožný. 

Na rozpadu hornin pracoval od věků a pracuje clo dneška vzduch , dešť, slunce, mráz 
i živé organismy. 

I vulkanická činnost eruptivní měla a má značný podíl na ni.znorodosti a tvoření 
se půdy; i či1most bývalých i nyněj ších moří, jezer a rybníků, svrašťování a pukání kfuy 
zemské i rozmanité pochody chemické. To vše spolupůsobilo při tvoření se různých 
útvarů půdy. 

Púdy rozpadem hornin vzniklé zůstaly buď seděti na místě svého vzniku, nesměšu
jíce se s jinými a vytvářejíce se jen rozpadem pod nimi ležící horniny (hlavně n a rovných 
plochách náhorních) a t y nazýváme půdami ' původními nebo prvotními. Obyčejně jsou 
to mělké půdy, jejichž podkladem jest nerozpadlá a pomalu zvětrávající sk ála . Všecky 
ostatní půdy tvořily se sesouváním se zvětralých a rozpadlých skal clo míst níže po
ložených nebo činností ledovců, přívalem vod a tokem potoků i řek zanášeny byly clo 
nížin, při čemž se mezi sebou mísily . Tyto všecky půdy, hledíme-li ke způsobu jejich 
dopravy, mohli bych om n azvati vesměs půdami naplavenými (náplavy). V u žším slova 
smyslu rozumíme půdami naplavenými půdy v povodí řek a potoků. 

Nejjemnější součástky h ornin rozpadlých již v prach byly hlavně v poledovcovém 
tropickém období naváty větrem do míst níže položených , kde tvoří mohut né nánosy. 
Tyto půdy nazýváme půdami sprašnými neboli spraše a mohli bychom i ty počítati 
vlastně k půdám naplaveným (naneseným větrem). 

Půda jest tedy složena z částic svým původem vesměs minerálních . Tyto částice 
jsou však v ni.zném stadiu rozpadu. Některé částice jsou vlastně ještě úlomky ne
rozpadlého dosud kamene a převládají-li tyto v půdě, nazýváme půdy takové lcamenitými. 
Jiné jsou zase štěrlcovité, jiné zase hrubo- nebo jemnozrnný písek (pii,dy písčité) , jiné 
zase již rozpadly se v částky velice jemné, půdy jílovité. 



4 Pt'lda. 

Nesmíme si však představovati pod názvy těmi půdy jen a jen kamenité, nebo 
jen štěrkovité, písčité, jílovité. 

Jak bylo dříve zdt'lrazněno, tvoř'ily se od počátku vlivy již naznačenými (sesouvání 
se, ledovce, přívaly vodní atd.) různé směsi půd, takže skoro každá půda jest směsí 
různých typů. l\'11uvíme-li o půdách kamenitých, míníme tím půdu, kde úlomky ne
rozpadlého kamene tvoří pouze její převládající část, rovněž tak mluvíme-li o půdách 
písčitých nebo jílovitých, event. o půdách humusových. (Viz dále.) 

Podle součástí převláda.jících bude i soudržnost půcl různá. SoudJ:žnost půdy je 
sila, jíž jednotlivé částky půdy chží pohromadě. Čím je půda hrubozrnnější (kamenitá, 
štěrkovitá, písčitá), tím bude její soudržnost menší, tak na př. půda kamenitá nebo písčitá 
má mezi svými jednotlivými součástkami velké průliny (póry), takže voda dešťová 
i vzduch jimi rychle pronikají, proto jsou pt'ldy takové suché a teplé. 
, Čím jemnější jsou zase částice minerální, z nichž půda sestává, tím více průlin je 
mezi nimi, ale za to jsou tak jemny a nepatrny, že voda a vzduch jimi jen těžko pro
nikají anebo vůbec nepronikají. Takové půdy jsou mokré a studené. Typem takových 
půd jsou těžké jílovité půdy. Mezi těmito dvěma typy půd jsou různé přechody s větší 
nebo menší průlinčivostí. Tato průlinčivost má životní důležitost v životě všeho rost
linstva a bude promluveno o iú dále a více. Abychom složení půdy dobře porozuměli, 
nutno tedy iníti na paměti, že vyskytování se půd ve tvarech čistých (půda jen kame
nitá, písčitá, jílovitá atd.) je řídkým, ba docela vzácným zjevem a byly by tyto čisté 
půdy vzrůstu stromů ovocných nepříznivy, ne-li vůbec pro ně nemožny, kdyby nebylo 
toho fakta, že půdy vlivem sil je vytvářejících vyskytují se skoro vždy mezi sebou 
proiníšeny, čímž vznikají různé směsi půd vzn'istu rostlinstva příznivějších, ale v tohlrn 
přerůzných a přerůzných kombinacích, že je těžko zavésti do nich určitý systém. 

Nejvíce vyhovuje pro praxi rozdělení půd podle Thaera, který dělí půdy podle 
jejich fysikálních a chemických vlastností na 4 základní extrémní typy: písek, jíl, vápno 
a humus. Toto rozdělení pokládáme pro lepší pochopení a pro naše účely· za nejvhodnější 
a budeme se ho držeti. 

Tyto 4 typy nalézají se v půdě v různých a různých kombinacích smíšeny a vy
tvářejí tak směsi půd velice dobrých (I.), dobrých (II.) a špatných (III. ). (Viz obr. č. I.) 

1. Písek. 

A) Půdami čistě písčitými nazýváme půdy n e čistě písčité , poněvadž takové půdy 
se;u nás nevyskytují, nýbrž jen půdy se silnou převahou písku. V našem podnebí možno 
počítati s nejvyšším obsahem písku 75%. 

Jsou to půdy velice lehké, poněvadž se snadno obdělávají, pro vodu i vzduch jsou 
silně propustny, vodu dešťovou r ychle přijímají a zase rychle ztrácejí prosakováním do 
spodních vrstev, jsou to tedy půdy suché a pro lehko vnilrnjící vzduch i teplé. Rovněž 
i hnojiva (př'irozená i umělá) jim dodaná brzy se v nich ztrácejí, jednak rychlým roz
kladem jich (půda činná) , jednak tím, že propouštějí živiny v nich obsažené snadno do 
spodních vrstev. Pokud se týče vlastních minerálních živin v zrnkách písku obsažených, 
záleží velice na tom, je-li písek z křemene , který je živinami chudý a mimo to dále se 
skoro ani nerozpadává (nevětrá) , ta.kže živin ani dodati nemůže, anebo je-li to písek 
složený z drobných zrnek minerálů jiných, lehčeji větrajících a živinami bohatších, který 
by se pro pěstování stromů ovocných hodil. To však je možno pouze tam, kde stav spodní 
vody je poměrně dosti vysoký, aby písčitou půdu udržoval dostatečně vlhkou (viz dále). 
Tu je možna kultura stromú ovocných i v těchto púdách, zejména zlepšíme-li je přidáním 
hlíny, humusu a hlavně rašeliny. Ale i v těch případech nutno řádně hnojiti, jak rmvou 
chlévskou, tak i hnojivy umělými. Poněvadž však jak přirozená tak i umělá hnojiva se 
v nich jednak rychle rozkládají (půdy činné), jednak rychle se v nich prosakováním do 
spodiny ztrácejí (púdy propustné), bylo by bezúčelno zásobovati je většími dávkami 
hnojiv v domnění, že tam snad léta účinkovati budou, nýbrž hnojíme je každoročně 
a dávkami menšími, právě n a 1 rok vystačujícími. 

K hnojivům dáváme pak vždy silnější příměs rašeliny, čímž zlepšujeme strukturu 
půd písčitých a jejich fysilcální vlastnosti a zvyšujeme t ím schopnost půd těch udržeti 
déle hnojiva a hlavně vodu , čili učeně řečeno, my zvyšujeme jejich absorpční schopnost. 
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Obraz č. 1. Diagram čtyř základních typů pů.dy, z nichž smísením vznikají rOzné k ombinace. 
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B) Nepříznivé vlastnosti púcl písčitých mění se však ihned tam, kde přimíseny jsou 
k nim půdy jiného typu. I tyto půdy, převládá-li v nich písek , nazýváme půdami písči
tými, ale podle př·íměsi jmenujeme je píslcy hlinitými, (je-li přimísen jíl - viz dále) 
písky vápenitými, písky hiirnosními. 

Všechny tyto směsi jsou již půdami dobrými, zejména zvýšíme-li jejich hodnotu 
vhodným hnoj ením, ale vlastnosti púd písčitých třeba ve zmen šené míře si při tom za
?hovávají. I tyto směsi půd písčitých jsou půdami činnými a půdami propustnými, 
Jenom že daleko ne v t é míře jako čisté půdy písčité, t akže tyto směsi půd uchovávají 
již delší dobu hnojiva v nich uložená a není třeba hnojiti je hnojivy přirozenými každo
ročně, nýbrž podle jejich propustnosti ob rok, či docela ob dva roky a ostatní léta hnojivy 
umělými. 

Všecky tyto směsi púd písčitých nazýváme púdami lehkými, propustnými. U všech 
púd písčitých, a to jest jejich charakteristická vlastnost, začÚ1á vegetace na j aře dříve, 
poněvadž jsou teplejší, takže jich lze dobře užíti k pěstování zejména raného ovoce. P lody 
ušlecht ilých odrůd ovocný ch právě pro toto teplo v půdě a hojný přístup vzduchu do ní, 
vynikají zvláště pěkným zbarvením a chutí. 

2. Jíl. 

., ~) PUd čistě jílovitých není. Snad jen kaolin mohli bychom nazvati půdou čistě 
JílOV1tou. Půda již s 80% jílu je téměř neplodná . 
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Součástky minerální, z nichž takový jíl se skládá, nacházejí se již ve vysokém 
stupni rozpadu, takže jsou velice nepatrny a mezi nimi všemi jsou malé, mikroskopem 
jen viditelné průliny (póry), jichž je daleko a daleko více než v půdách písčitých, ale póry 
ty jsou tak jemny, že prakticky vodu vlastně nepropouštějí. Vznikla docela i celá nauka 
o koloidech , tak jemných součástkách jílu, že pouze ultramikroskopem se postihnouti 
dají a měří prý pouze až miliontiny mm. Koloidy vodu vůbec nepropouštějí, pouze 
vodou nabobtnávají a teprve určitými metodami dají se zjistiti. Vápno smísené s části
cemi koloidálními ničí však jejich schopnost bobtnací, v čemž spočívá jedna stránka 
důležitosti vápna, poněvadž jeho přítomností stávají se i koloidy pro vodu propustnými. 

Poněvadž půdy jílovité vody do spodiny nepropouštějí, nýbrž ji zadržují, jsou 
všecky pt\dy jílovité mokré. J sou současně však též půdami studenými, poněvadž póry 
nabitými vodou nemůže pronikati vzduch, který by je ohříval, jako půdy písčité. Ale 
jsou i půdami těžkými, poněvadž sestávají z částiček minerálů již silně rozpadlých, 
takže se jich vejde do 1 cm3 daleko větší množství než písku a jsou tedy hutnější a těžší. 

Tyto tři vlastnosti půd jílovitých nutno si dobře zapamatovati, poněvadž se budou 
celou knihou vinouti jako červená páska . Tedy půdy jílovité jsou těžké, studené a moln·é 
na rozdíl od půd písčitých, které jsou lehké, teplé a suché. 

J sou to vesměs vlastnosti nepříjemné, zdraví, ba i život stromu ohrožující a násled
kem toho stávají se půdy převahou svou jílovité pro strom nevhodnými. Ale jednu 
dobrou b a ohromně důležitou vlastnost mají. J sou bohaty živinami minerálními. Jejich 
mikrnskopicky drobounké částice představují skoro úplně rozpadlý minerál, jehož živné 
látky v celé své bohatosti leží zde nevyužity a stále k disposici a z půdy ztráceti se ne
mohou, poněvadž půda nepropustná jich nepropouští a čekají pouze na ono kouzelné 
slovo „Sesame otevři se", aby bohaté své poklady v plné míře učinily i stromu přístup
nými, který pro mokro nemůže k nim a tímto kouzelným slovem, které celé jejich poklady 
stromu otvírá, je propracová:µí půdy a zbavení jí nadbytečné vody, které učiní ji přístup
nou vzduchu, oteplí ji a umožní další a stálý rozklad její k užitku veškerého rostlinstva 
a tedy i stromu ovocného. V tom t edy spočívá základní rozdíl mezi půdami jílovitými 
a půdami písčitými. Tyto jsou t eplé, lehké a až příliš činné, ale živinami chudé, ba velice 
chudé, ony jsou živinami ohromně bohaté, ale strom nemá k živinám těm přístupu pro 
mokro, n eprostupnost a studenost. 

Chceme-li tyto těžké půdy jílovité zlepšiti, můžeme t ak učiniti pouze tehdy, zlepší
me-li jejich fysikální špatné vlastnosti právě vyjmenované a zlepšiti je můžeme jen tím, 
že půdy ty odvodníme a hluboko propracujeme (rigolujeme), směšujíce je pli tom s lát
kami, které je činí propustnějšími pro vzduch i vodu a to pískem, vápnem, uhelným 
prachem, silně slamnatým hnojem, nebo i samou slámou , čímž i nejtěžší půdy jílovité 
mohou se státi velice vhodnými pro kulturu stromů ovocných. Živin jiných (hnojiv 
přirozených a umělých) k nim při propracování mimo hnojiva reservní (viz dále) ne
dáváme, ježto jsou dost a dost živinami bohaty. S tím začínáme teprve později (viz stať 
o hnojení). 

B) Na štěstí však půdy jílovité vyskytují se skoro vždy smíšeny s jiný mi typy 
půd, poněvadž svým vznikem jsou to většinou náplavy . Půdami jílovitými nazýváme 
je jen tehdy, převládají-li v nich součástky jílu. Tak rozeznáváme jíly vápenité, jíly 
humosní a těžké jíly (viz obr. 1), kter é jen málo s jinými typy půd jsou smíšeny . 

U všech takto smíšených jílovitých půd musíme si býti však stále vědomi toho, 
že v nich vždy máme co činiti se značnou převahou nepropustného jílu, jehož nepro
pustnost příměsí jiných typů pouze zmírněna byla, ale ne odstraněna a že zůstávaj í 
stále jakostí t fotí pro své fysikální vlastnosti, dokud jich těchto nezbavíme. 

Ale j eště jiné nepříjemné vlastnosti mají všecky půdy jílovité, které mnohdy až 
znemožňují život stromu na nich rostoucího. Jest to v prvé řadě jejich kyselost. Skoro 
všecky, ba možno říci, všecky půdy jílovité jsou k yselé. Příčinou toho jest hlavně jejich 
mokrost a nemožnost vnikání vzduchu do nich, čímž podporuje se značně tvorba k yselin 
půdních. Proto nesmíme jich hn~jiti nikdy hnojivy, které tuto kyselost ještě zvyšují. 
Takovým hnojivem jest na př. chaslo ve tvaru kainitu, který vedle blahodárného drasla 
obsahuje j eště jiné sole, jež k yselost pi1dy podporují a musíme je hnojiti vydatně hnojivy, 
kter é kyseliny půdní odstraňují čili neutralisují a takovým hnojivem jest vápno a všecka 
hnojiva, která vápno ve větším množství obsahují. (Viz stať o hnojení.) 
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Další jejich vlastností jest, že to jsou půdy nečinné a líné, kterážto v lastnost pro
'evuje se tím, že hnojiva jim dodaná pouze pomalu a líně rozkládají, takže tato v nich 
kouho tkví a proto mu.síme j~ hnojiti jen ~nojivy; kt.~rá s~ vry~hl~ rozkl~~l:;i.j~ a hnojím~-li 
·e hnojivy přirozenýrm, ktera se pomaleJl rozklada]l, muzeme Je hno]ltl Jen v delš1ch 
~bdobích za 3-4 léta, poněvadž při hnojení častějším bychom je hnojivy přirozenými 
přesytili.'Všecky tyto nepříjemné vlastnosti všech půd jílovitých, ať již čistých('?) nebo 
směsí půd jílovitých, kde převládá jíl, odstraňujeme v prvé řadě tím, že zbavujeme je 
přebytečného množství vody odvodňováním - viz dále - a hlubokým propracováním 
jich a smíšením s látkami, které činí je propustnějšími pro vodu i vzduch (písek, uhelný 
prach , slám~ atd. )v.~ :'Í~. P,ozději - :;i. V:ápnem'. kteT~ lá~ky minerální chemicky mění 
a stromu přistupneJs1m1 cnn a neutralisuJe kyseliny pudru. 

Kele toto hluboké propracování půdy není možno z důvodů těch nebo oněch, musíme 
alespoň půdy ty odvodniti, poněvadž příkopy a drenážemi vniká též do nich vzduch 
a činí je vzdušnějšími a drobivějšími. 

Půdy jílovité nehodí se pro pěstování ovoce raného, poněvadž se húře a tudíž i pozdě 
oteplují (j sou studené a mokré). 

Je-li jíl smíšen s pískem asi tak na polovic a s určitým přídavkem vápna a humusu, 
pak se ta směs jmenuje 

hlína. 

Jsou : to půdy žluté, cihlářské, někdy i narezavělé (obsahují-li kysličník železitý 
Fe

2
0 3), půdy I. jakosti pro pěstování stromů ovocných, jsou-li dosti hluboké. H lína není 

tedy určitým typem půdy, nýbrž směsí jílu a písku v přibližně stejném množství. I h líny 
jsou svým původem náplavy. Hlínu s převahou jílu nazýváme hlínou těžkou nebo hlínou 
iílovitou, hlínu s převahou písku hlínou písčitou, chová-li v sobě humus v menším množství 
do 5% podle váhy - hlínoit humosní, chová-li v sobě humusu více - do 10% podle 
váhy, nazýváme ji hlínou humusovou. Hlína vápenitá je ta, která chová v sobě vápna 
(uhličitanu vápenatého CaCQ3) pod 10%. 

3. Vápno. 

Půdy vápenité vyznačují se vysokým obsahem vápna, resp. uhličitanu vápena~ 
(Ca003 ) , tedy vápna vázaného na kysličník uhličitý . Uhličitan vápenatý obsahuje 
čistého vápna CaO asi 56% a 44% kysličníku uhličitého. Óím více kysličníku uhličitého 
v půdě se tvoří, tím v íce vyluhuje se kyselý uhličitan vápenatý měkkou vodou dešťovou, 
která se jím nasytila, a uniká dosti rychle z půdy. Na příklad podle udání Stříteského od
chází z 1 ha půdy ročně 200- 400 kg vápna čistého. Lucas docela počítá, že z 1 m 2 půdy 
vyluhuje se a současně jinými pochody chemickými a spotřebou stromu se ztrácí asi 
50 g vápna ročně, tedy 500 kg z jednoho ha. 

Čisté půdy vápenité hodí se ještě méně k pěstování stromů než čisté jíly a čisté 
písky. Tam však, kde půda vápenitá je smíšena s druhými typy půdy (jílem a pískem), 
stává se půdou óroclnou, i velice úrodnou. Směsi tyto jmenují se slíny a slínky podle 
obsahu uhličitanu vápenatého a rozeznáváme slíny a slínky iílovité, obsahující 50-80% 
jílu a 20-50% uhličitanu vápenatého, slíny a slínlcy hlinité s obsahem 50- 80% hlíny a 
20- 50% uhličitanu vápenatého a slíny a slínlcy písčité s 50-80% písku a 20-50% Ca003 . 

Zejména slínky hlinité náležejí k půdám nejúrodnějším. 
Všechny vápenité směsi půd (vyjímaje ovšem čistou půdu vápenitou, pokud lze o ní 

mluviti) , mají tyto vlastnosti: 
J sou v pTVé řadě dobře drobivé a jejich rozkladný vliv na hnojiva přirozená i umělá 

je působením vápna značný, rovněž i hojnou činností bakterií půdních, na než směsi 
půd vápenitých jsou velice bohaty (viz dále). Všechny směsi půd vápenitých jsou půdami 
dobře vzdušnými a teplými a čím více vápna obsahují, tím teplejšími a činnějšími jsou, 
poněvadž hnojiva v nich obsažená působením vápna rychleji rozkládají a je tak dlouho 
Jako půdy jílovité nepodržují. J sou pro vodu propustnější než půdy jílovité, ovšem zase 
ne tak propustny jako půdy písčité. 

Další jejich dobrou vlastností je, že neobsahují kyselin půdních, které zejména 
v humusu se rády tvoří př-i rozkladu látek organických, poněvadž přítomností vápna 
tyto kyseliny se neutralisují. 
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Tím vším stávají se půdy vápenité velice způsobilými pro pěstování stromů ovoc
ných, stromy všechny jsou na nich zdrávy a dosahují vysokého stái"í, plodnost je velice 
dobrá, plody jsou na nich krásně zbarveny, bývají větší a mají větší obsah cukru. 
Obzvláště jabloně a peckovice, zejména třešně daří se na nich výborně. 

Půdy vápenité, čisté (nad 75% uhličitanu vápenatého) zlepšiti můžeme jílem 
a hojným pohnoje1úm hnojivy přirozenými. Po nasycení půdy hnojem hnojíme pak každo
ročně, ale dávkami menšími, poněvadž vápno rychle hnojiva přirozená rozkládá. 

I všechny směsi půd vápenitých hnojíme hnojem přirozeným (mrvou chlévskou) 
méně, ale každoročně . 

4. Humus. 

Při popisu toho typu půdy nutno déle se zdržeti, předně proto, abychom přesněji 
vymezili pojem, co si pod jménem t ím představuj eme a za druhé, abychom, pokud to 
v rozsahu tohoto pojednám je možno, osvětlili si všestranně bohatou činnost humusu. 

Budiž hned předem řečeno: Humus není půdou vzniklou rozpadem hornin jako 
všecky ostatní půdy, o nichž dosud byla řeč, a za druhé půda humosní čistá 100% n~
existuje. 

Humus je pouze součástí půd jiných , je původu organick6ho, ústrojného, vzniklého 
t lením látek ústrojných a je v půdách obsažen pouze v určitých poměrně malých pro
centech. 

Ani proslulá černá zem Ukrajinská není půdou čistě humusovou, poněvadž obsahuje 
jen 10% humusu a íuodnost její závisí více na její h loubce a na velkém bohatství živin 
minerálních. Nerozh oduje t edy o obsahu humusu v půdě vždy jen černá barva půdy, 
na př. černá smolivka jest pouze humusem zbarvený jíl. (Stříteský.) 

Půdu již s obsahem 10- 15% humusu (podle váhy) nazýváme pitdou bohatou hiimii
sem, půdu s obsahem 5-10% humusu, púcloii humiisovou, s obsahem 3- 5% humusu 
púdoii humosní a pod to bhucloii hiimusern. Co je již nad 15% váhy, jsou půdy humusem 
přebohaté a jsou u nás již velkou vzácností. (Stříteský. ) 

Humus, jak již bylo i"ečeno, je ve všech půdách obsažen, i v půdách rukou lidskou 
nedotknutých a nalézá se pouze ve vrchních vrstvách půdy, jimž říkáme ornice. 'fvořil 
se sám od věků nerušeným vzrústem rostlinstva a tlením jeho a tvoří se dosud stálým tle
ním rostlinstva anebo jeho součástí v púdách minerálních. Ale nejen tlením kořínkú 
a těl rostlinných , i hnilobou těl odumřelých bakterií, červů , hmyzu, rúzných larev house
nek, ale i výše organisovaných živočichů, lutkú, myší, padlých těl zvířat anebo jejich 
výtrusy atd. Zkrátka a dobře tlením ústrojných látek. 

Tyto pochody rozkladu látek ústrojných v půdě děly a dějí se pouze za trvalého 
a volného přístupu vzduchu, tedy pouze ve vrchních vrstvách půdy minerálru. Kam 
vzduch přístupu neměl nebo nemá (půdy močálovité, rybníky atd. - nebo v hlubších 
vrst.vách půdy) , nemohly tyto organické látky setleti, nýbrž jenom zuhelnatěly zachová
vajíce svou strukturu a nerozkládajíce se a tím pochodem vznikly a vznikají dosud 
slatiny a rašeliny. 

Humus tedy není již látkou vzniklou rozpadem hornin, nýbrž jest to v rozkladu se 
nacházející látka organická jakéhokoliv původu a ta rozkládá se jen za přítomnosti 
vzduchu a ještě jednoho činitele a tím jsou bakterie. Bakterií (říkáme jim úhrnně 
bakterie půdní) jest mnoho a mnoho druhů, z nichž každý má v půdě svoji přesně vymeze
nou úlohu. Ale nej sou zde činny pouze bakterie, nýbrž spolupůsobí zde i celé řady růz
ných milrroorganismů z říše rostlinné (plísně atd. ). 

Bakterií je v půdě nemyslitelné a čísly nevyjádřitelné množství a rúzných druhů 
s úžasnou schopností se rozmnožovati. Tak podle udání Werthových se vypočítalo, že 
v třikrát 48 hodinách při pravidelném nerušeném množení se, vyplnily by všecky hlubiny 
mořské a všechna údolí zemská a ještě by ani tato nestačila, kdyby nebylo věčného 
požfrání se jich navzájem a kdyby bylo dosti potravy pro ně. Třeba by i tato udání nebyla 
doslova pravdivá, vyjadřují přece dosti dobře ohromnou jejich schopnost se rozmnožovati . 

Abychom plně pochopili činnost bakterií půdních , nutno poněkud šířeji se o tom 
rozepsati. 

Každá rostlina, tedy i strom ovocný, potřebuje ke stavbě svého těla a různým 
chemickým přeměnám nutně živin minerálních, bez nichž nebylo by života. Tyto však 
samy o sobě by nestačily k životu rostliny kiilturní, která má daleko větší požadavky, 
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než rostlina divoko rostoucí. A t yto větší požadavky může luýti pouze humusotvorná 
vTStva půdy. Bez ní by nebylo vyšších rostlin kulturních, bez ní by nebylo ušlechtilého 
stromu ovocného. 

Humus jest pramenem dvou veledůležitých látek, které v minerálních součástkách 
půdy obsaženy nejsou. 

Jest to v prvé řadě dit,Sík. 

Dusík je sice obsažen všude ve vzduchu okolním, je obsažen i ve vzduchu v půdě, 
a le v té formě, v jaké zde se nachází, je pro rostliny úplně nepřijatelný. Dusík, kterým 
žije rostlinstvo, tvoří se teprve rozpadem lát ek organických , nalézajících se v humusu. 
Ale i t en dusík nalézá se zde ve tvaru pro rostliny nepřijatelném a ve tvar přijatelný je 
pfoměňován teprve bakteriemi půdními. 

Jsou t o pfodevším bakterie hniloboplodné, na př. bacillus mycoides a celá řada 
jiných, které zptlSobují hnilobu bílkovinných součástí těl rostlinných i živočišných i výkalú 
zvířecích (fibrin, myosin atd.), při čemž tvoří se amoniak. Hned vedlo jsou t u zase jiné 
druhy bakterií, které přeměňují t akto utvořený amoniak dále, až konečně přemění jej 
na k yselinu dusičnou, kterou teprve rostliny dychtivě přijímají. Tyto bakterie nazýváme 
nitrifikační, dusíkotvorné a hlavním jejich zástupcem je bacterium nitrobacter. VecUe 
těchto jaksi kladně pracujících bakterií máme však v půdě i bakterie záporně působící, 
t. zv. bakterie denitrifikační, které zpětným pochodem mění zase hotovou a pro rostlinu 
přijatelnou kyselinu dusičnou na amoniak tím, že jí béřou kyslík a amoniak štěpí pak n'1 
vodík a dusík, který uniká z půdy ven do vzduchu a tím pro rostlinu jest ztracen. Tyto 
bakterie jsou t edy pro naše účely škocllivy tím, že béřou půdě dusík a proto snažíme se 
zabrániti jejich vzrůstu tím, že jim béřeme jejich živiny . A těmito živinami jsou čerstvý 
slamnatý hnůj a čerstvé listí. Proto nedávejme d o půdy nikdy hnoje čerstvého slamna
tého, nýbrž hnůj dobfo setlelý a listí rovněž dobře setlelé. I čerstvý hnůj koňský je 
škodlivý, poněvadž ve slupkách ovsa nacházejí bakterie denitrifikační hojnou potravu, 
ochuzují půdu o dusík a rostliny trpí pak nedostatkem dusíku. 

Vedle těchto bakterií, zpracovávajících bílkovinné součásti látek humusotvorných 
na k yselinu dusičnou, máme v půdě i bakterie, které přijímají dusík přímo ze vzduchu 
v půdě obsaženého a mění jej v bílkovinu svého těla, kterou zase bakterie hniloboplod.né 
po smrti jejich mění v amoniak a dále v kyselinu dusičnou. J sou to hlavně bakterie 
půdní, které se usazují a žij í na kořenech motýlokvětých rostlin, jako jsou hrách, čočka, 
boby, vikev, jetel atd. a i na kořenech stromů některých, žijíce s nimi v jakémsi přátel
ském soužití (symbiosa) a tvoříce na jejich povrchu větší i menší nádorky a obohacují 
tak značně půdu o dusík (bacillus radicicola). Vedle toho jsou zde i jiné bakterie, které 
zpracovávají volný dusík zo vzduchu v bílkovinu svého těla (azotobakter.), podléhajíce 
po své smrti hnilobnému procesu , jehož výslednicí je zase amoniak a další jeho přeměna 
na kyselinu dusičnou pro rostliny přijatelnou . 

Jest tedy humus a bakterie v něm žijící jedinou velkovýrobnou živin dusíkatých . 
Tento obrázek činnosti bakterií půdních v humusu obsažených nebyl by však daleko 

úplným , kdybychom viděli v něm pouze velkovýrobnu živin dusíkatých. 
Humus a bakterie půdní jsou současně i velkovýrobnou druhé, pro nás i pro veškeren 

život veledůležité, ba nezbytné látky a tou jest 

lcysličnílc uhličitý, čili lidově fečeno lcyselina ithličitá. 

Ten jest nezbytnou součástí všeho života, jak rostlinstva tak i t vorstva veškerého. 
. Kysličníku uhličitého bylo dHve v dobách nově stvořené v jasu slunečním se koupa
JÍCÍ země daleko a daleko větší množství ve vzduchu obsaženo než nyní, ale pomaloučku, 
velice pomalu se časem ztrácel jednak t ím, že ukládal se do těl bujně rostoucího rostlin
stv:a, které pak zuhelnatělo (uhlí), jednak tím, že rostliny a tvorstvo ho mnoho spotře
bu]Í a tak ochuzuje se o něj vzduch stále a vymizel by konečně úplně, kdyby nebylo zde 
věčných pramenů novovýroby jeho a pramenem té novovýroby je humus a bakterie 
v něm žijící. 
. V humusu tvoří se jednak rozkladem uhlíku v ústrojných látkách humusu obsaženého, 
Jednak dýcháním bakterií, které zrovna tak dýchají jako každý živý tvor , přijímajíce 
kyslík a vydechujíce kysličník uhličitý, takže tento z půdy stále prýští a spotřebované 
množství jeho ve vzduchu stále se doplňuje . 
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Kysličník uhličitý nerú tedy ve vzduchu všude stejnoměrně rozdělen. Nejbohatší 
jeho vrstvy leží při zemi, což má pro veškeré rostlinstvo velkou důležitost a teprve 
prouděním vzduchu dostává se do horrúch vrstev. Každá rostlina, tedy i strom, spotřebují 
ho ohromné množství (viz životrú jevy stromu) ke svým pochodúm životrúm (assimilace), 
vedle toho jest ho i k rozpouštěrú minerálrúch látek v půdě nutně třeba, které v tom stavu, 
jak se v půdě nacházejí, pro rostlinu přijatelným pokrmem nejsou a musí býti dříve 
ve vodě rozpuštěny. Vocla však sama jich nerozpouští, nýbrž činí tak teprve tehdá, 
je-li v iú slabá příměs kyseliny a touto slabou příměsí kyseliny je právě kysličník uhličitý 
a ten dodávají vodě v prvé řadě bakterie půd1ú jednak svým dýchárúm, jednak roz
kladem uhlíku obsaženého v ústrojných látkách humusu. 

A tak touto obsáhlou činností bakterií nalézá se celá vrchrú část půdy ve stavu stálé 
činnosti, ve stavu jakéhosi varu, podmu1ujícího život veškerého rostlinstva. 

Humus je tedy nezbytnou součástí půdy; bez něho byla by půda mrtva a ani sebe
bohatší půdy minerálrú by bez humusu nebyly s to, aby plně upokojily požadavky 
jakékoliv ušlechtilé rostliny. 

Ale ne v každém humusu dějí se ty to pochody tak bezvadně a účelně, jak právě 
vylíčeno bylo. Právě těmito pochody vytváří se mnoho kyselin v humusu , které čirú 
humus kyselým a v humusu kyselém bakterie půdní nemohou žíti a odumírají. Proto 
všecky bakterie potřebují ke svému nerušenému vývoji nutně látky, která tyto kyseliny 
neutralisuje, ničí a čirú půdu alkalickou, nekyselou, čili zásaditou, poněvadž teprve 
zásaditost humusu a půdy jest prostředím, v němž bakterie půdní dobře dařiti se mohou, 
a tou látkou půdu odkyselující jest zase vápno. Proto v přeneseném smyslu jest správné 
rčerú, že vápno jest živitelem, lépe řečeno udržovatelem bakterií půdrúch a lze nyrú 
dobře pochopiti vedle jiných tuto stránku činnosti jeho v půdě, totiž neutralisaci kyselin 
čili odkyselovárú půdy. 

Vedle vápna potřebují b!l>kterie půdrú i materiálu, z něhož by žily a na němž by 
svou činnost vyvíjely a tím materiálem jsou humusotvorné látky (mrva zvířecí, látky 
rostlinné, rašelina, kompost atd.), které stále půdě, má-li se na rú dařiti rostlinstvo 
ušlechtilé, dodávány býti musí. 

K řádnému vývoji bakterií jest třeba též určitého stupně tepla, vlhka a vzduchu. 
Mnoho tepla a mnoho vlhka, jakož i nedostatek obou m á velice škodlivý vliv na jejich 
vývoj, ba docela může je i zničiti, jak tomu často bývá v půdách mokrých. Proto za 
normálních podmínek daří se nejlépe bakteriím půdrúm v hloubi asi kol 20 cm pod 
povrchem půdy a bývá jich v té hloubce také největší množství. Více nahoru chybí jim 
vlhko a škodí i nadbytek tepla, čím více dolů, tím více chybí jim potrava a vzduch. 

Půdy přebohaté humusem nej sou však též vhodným stanovištěm pro strom ovocný 
právě pro svůj nadbytek dusíku. Stromy zde příliš bují, ženou silně do výhonů a listí 
a nesou málo ovoce. Odpomoc je ovšem v tom případě lehká. Stačí v t om případě pře
stati hnojiti stromy hnojivy dusíkatými - hlavně mrvou, čímž humusu rozkladem 
pomalu ubývá a hnojiti více vápnem, které tento rozklad urychluje. Humus totiž stálým 
rozkladem měrú se v živiny, které kořeny rostlin stále jsou vssávány, čímž se z půdy 
pomalu ztrácí. Opačně zase nutno půdy s malým obsahem humusu (humosrú) posilo
vati látkami humusotvornými, hnojerúm mTvou, kompostem atd. 

Humus má dále velkou schopnost přijímati a držeti vodu. Tak na př. písek pojme 
pouze 20% vody, jíl 60-80%, ale humus až 200% a mimo to déle ji drží, což je věcí 
velké důležitosti, poněvadž voda jest nejenom jednou z hlavrúch živin, pomocí jíž dějí 
se všechny velké pochody assimilační ve stromu, nýbrž i proto, že voda jest nositelem 
živin jiných, které jen v roztoku vodním do stromu se dostávají. K t éto důležité v last
nosti humusu se ještě vrátíme. 

Jak již řečeno bylo, jest humus obsažen pouze v těch částech půdy, kam má vzduch 
přístup, a kde tudíž život bakterií je možný, tedy ve vrnh1úch částech půdy, ale hlubokým 
propracovárúm půdy, rigolováním, hlubokým orárúm atd. a současným vydatným hno
jerúm hnojivy přfrozenými dostává se i do větší hloubky. I z kořenů odumřelých stromů 
v půdě se nacházejících může se tvořiti humus, je-li půda dosti vzdušná. 

Zvláštrú příbuznost jeví humus k vápnu, které silně podporuje rozklad látek ústroj
ných. Humus bez vápna anebo nenasycený vápnem jest kyselý a stává se jím hlavně 
v půdách mokrých, kde rozklad látek ústrojných je neúplný a tato kyselost mimo ostatrú 
jest jedrúm z důvodů, proč stromům ovocným se tam nedař'í. 
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Humus nasycený vápnem zoveme humusem lahodným nebo sladkým. Humus pře
sycený vápnem ztr~cí vša!r svoji soudržnost, ztrácí svoji vodu a mění se v prach málo 
vhodný pro veškere rostlinstvo. 

v půdách mokrých, kde tlení organických látek je nedokonalé, tvoří se hojně 
kyselin humusovýc~, jež rostlinám bývají nebez:i;iečny~ ro~~ž vt~k i v půdách nor~álních 
bez přítomnosti vapna. Humus takový nazývame, Jak JIZ receno bylo, kyselym. 

Smísením humusu s jinými typy půdy vzniká humus jílovitý, písčitý, hlinitý. 

Půdy slatinné a rašelinné. 
Slatiny jsou zuhelnatělé trávy a jejich kořínky. Rašeliny jsou zuhelnatělé mechy, 

které clo toho stavu přišly ve vodě, kde bez přístupu vzduchu a bez bakterií nemohly 
setleti a vytvořiti humus, nýbrž zuheh1atěly, zachovávajíce při tom svoji strukturu. 

Velká většina těchto půd vznikla v době poledovcové, kdy roztáním ledovců vy
tvořila se v dolinách velká jezera. Na dně těchto jezer usazovaly se nejprve rozpadlé 
horniny, většinou jíl vápenitý v dosti velkých vrstvách a na této půdě začaly růsti 
v horkém, tropickém podnebí, které po době ledovcové se dostavilo, ve velkých masách 
vodní rostliny a vodní zvířena , které po smrti své pohřbením ve vodě a působením uhli
čitanu vápenatého zuhelnatěly. Takovým způsobem tvořily se původní slatiny v tro
pickém podnebí v době poledovcové a tvoří se i do dneška v rybnících a stojatých vodách, 
kde rostlinstvo vodní zahynuvší zuhelnatí a na něm vyrůstají další a další generace rostlin 
k novému zuhehmtění určených. Z jara a v době povodní nanese se vždy mezi slatiny 
něco půdy, takže slatina není nikdy úplně čistá. 

Tím zpúsobem vyplňují se ponenáhlu jezera nebo rybníky, až konečně slatinná 
půda dostane se k hladině vodní a začnou na ní rústi vodymilovné stromy, hlavně vrby, 
olše, břízy, i jehličnaté stromy, které po svém zániku zapadnou zase do vody a také 
zuhelnatí. Ve stúrn pak těchto olší a vrb, hlavně na místě styku stromů s vodou, začnou 
růsti mechy ve velkých masách , rozrůstají se dále a dále a propadajíce se clo vody též 
zuhelnatí a tvoří vrstvy stále silněj ší a silnější, v nichž z nedostatku látek minerálních 
náročněj ší rostlinstvo konečně žíti už nemúže a převládnou úph1ě méně náročné mechy, 
hlavně různé druhy sphagna, které pa.k zuhelnatěním vytvářejí rašeliny v mohutných 
vrstvách. 

I půd rašelinných lze s prospěchem užíti ku pěstování stromů ovocných, ale musejí 
býti pro t en účel dříve dobře připraveny. Především nutno je odvodniti, což naráží 
vzhledem k terénu často na větší obtíže, které dají se mnohdy zdolati jen velkoryse 
provedenou akcí. Při odvodňování nutno však býti velice opatrným, aby púda rašelinná 
neztratila vodu úplně, poněvadž vyschlá dala by se jen s velkými obtížemi zásobiti vodou. 
Proto nesmí se hlouběji odvodňovati než na tolik, aby hladina spodní vody pod po
vrchem neklesla na více jak 1 m. V dobách sucha je lépe jich neokypfovati , spíše uváleti 
nebo ušlapati, abychom zvýšili jejich kapilaritu a tím vlhkost (viz dále). 

Púdy rašelinné v zimě velice promrzávají a následkem toho začíná na nich vegetace 
jarní hodně pozdě. P:ř-ibýváním tepla, zejména ke konci jara a v létě oteplují se však 
daleko silněji a rychleji než půdy minerální, čímž vegetace stává se bujnější a dohání 
brzo co zmeškala na jaře. Zejména pro pěstování zeleniny hodí se velice dobře. 

Velice prospějeme púdě rašelinné, navezeme-li na její povrch vrstvu dobré půdy 
asi 20 cm silnou, čímž zabráníme jejímu silnému promrznutí v zimě a chTáníme ji i před 
jarními mrazy. 

Rašelina zajímá však nás velice i z jiného důvodu a tím jest její použití v zahrad
nictví a při pěstování stromů ovocných. 
. Rašeliny, jak již řečeno bylo, jsou zuhelnatělé mechy. Ve tvaru čerstvém (mokrém) 
JSOU červenavě hnědé, v stavu suchém světle hnědé a struktura mechu je na nich dobře 
znatelná. Mají velkou kapacitu vodní, takže mohou pojmouti až 20ti násobné množství 
vody do sebe než je jejich púvodní objem: Připomínají houbu nasáklou vodou, vodu 
dobře drží a těžko ji ztrácí - viz obraz č. 2. Vysušené zústávají elastickými a v odu 
clo sebe potom pouze těžko přijímají. Této rašeliny vysušené používá se hojně v za
~:aclnictví jednak pro její vynikající vlastnost.i fysikální, jednak pro její vlastnosti 

1~1;11uhsotvorné a jako vydatné potravy pro bakterie púdní. Do obchodu přichází v ba-
ac . 
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Rašeliny utvořily se zuhelnatěním mechu ve vodě, kam neměl přístup vzduch, 
obsahují tudíž značné procento kyselin a proto je třeba odkyseliti je ještě -před upotře
bením v zahradě, poněvadž by zvyšovaly kyselost půdy a tím v púdách ke kyselosti 
náchylných by škodily. Odkyselování děje se tím zpúsobem, že rašelinu dobře rozdrobíme 
a rozdrobenou nasypeme clo mělké jámy anebo ještě lépe na povrch půdy do čtverce 
ohraženého buď deskami, nebo cihlami, posypeme dobře vápnem v prach rozpadlým 
a pak poléváme tak dlouho vodou, až se jí nasytí, což trvá dosti dlouho. V intervalech 
asi týdenních se přehází a znovu proleje vodou; za 2-3 týdny jest připravena k potřebě. 

Rašelina místo vody polévá se též 
močůvkou a účinek toho se velice chválí. 
Rašelinu hnojúvkou prosycenou není však 
radno dávati ke stromkům nově sázeným, 
poněvadž jim to zrovna neprospívá, spíše 
naopak. Zato výborně jim prospívá raše
lina vodou nasycená (viz sázení stromkl"1). 

Rašelina jest tedy v prvé l·adě skoro 
čistou půdou humusovou , mimo to podpo
ruje silnč vývoj koHnlni. ssavých t ím, že 
činí půdu kypřejší a umožňuje vniká1ú 
vzduchu do púdy, čímž půda se více otep
luje a tím pomáhá silně vytvářeti příz
nivé podmínky pro vzrůst stromu i pro 
jeho úrodnost a vytváření dokonalejších 
plodú. 

Další její dobrou vlastností je, že dá
na na povTch půdy zamezuje silně vypa
řování vody z pt\dy a udržuje ji vlhkou, 
což zejména při pravidelném obdělávání 

Obraz č . .e. Rašelinové buňky nasycené vodou. povrchu půdy má výborný účinek a pomáhá 
Zvětšení 250krát. vydatně stromku zejména nově sázenému 

přetrvati občas nastupující období sucha . 
Všechny tyto dobré vlastnosti rašeliny pfovyšovány jsou však vlivem jejím na 

fysikální struktmu půdy. Rašeliny nejen lze, nýbrž má se jí hojně užívati při jakékoliv 
půdě. Půdy silně písčité činí méně průlinčitými, zejména je-li rašelina smíšena s hojnou 
přísadou hlíny, udJ:žuje v nich více vlhkosti, čímž půdy ty zbavují se částečně svých 
nepříjemných vlastností, sucha nadměrného a rychlého prosakování vody do spodiny 
a absorbují též lépe živiny jim dodávané a chovají je d6le v sobě. Púdy těžké činí zase 
kypřejšími a přístupnějšími vzduchu, čímž je otepluje a i u všech ostatních půd jsou 
účinky její dalekosáhlé. Proto lze lehko pochopiti výrok Bottncrův: ,.Dávejme půdě 
rašeliny tolik, kolik je možno, mnoho jí nebude nikdy." (Man gebe so viel wie moglich, 
zuviel wird es nie.) 

Nedávej me však nikdy z jara do půdy rašeliny suché, na prach rozpadlé, zejména 
ne v půdách, které jsou náchylny k vyschnutí, poněvadž půdě vodu béře a olupuje stromek 
o vodu ke vzrústu potřebnou, což při suchém jaru by zejména nově sázenému stromku 
značně škodilo. Chceme-li rašeliny užíti z ja.ra ke stromkům nově sázeným, nasyťme ji 
dříve vodou, pak účinek její bude velký. Zato na podzim možno ji dáti do púdy i suchou, 
poněvadž přes zimu vodou se hojně napojí. 

* 
Ke konci pojednání o půdě chci se ještě zmíniti o některých často se vyskytujících 

běžných názvech, kterými jsou označovány různé směsi půd. Tak na př. čteme často 
pojmenování černozemě, degradované černozemě, půdy podzolované, hnědozemě atd. 
Co máme si m ysleti pod těmi názvy~ 

a) Černozemě, jejichž prototypem je známá ukrajinská černá země. Jsou to hluboké, 
černé půdy velice a do dosti značné hloubi bohaté všemi živinami, zejména jejich vrchní 
vrstvy jsou bohaty humusem. Vodu velice dobře přijímají a ji zadržují, ježto bohatou 
a hluboko sahající vrstvou humusovou je vodní kapacita jejich značná. I pro vzduch 
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·sou dobře propustny. Všecky t~o v~astnosti po~-por1;1jí značně činnost a vzrůst bakterií 
J ůdních takže jsou to půdy b10log1cky dobre cmne. 
p I u' nás jsou černozemě, ale oproti půdě ukrajinské mají naše černozemě tu vadu, 
že vrchní jejich vrstvy jsou chudy na vápno, resp. uhličitan vápenatý, poněvadž tento 
srážkové vody (vody dešťové a sněhy) většinou vylouhovaly do spodních podornicových 
vrstev. Pro tuto vadu nenazýváme je tedy již černozeměmi, nýbrž jsou to již tak zvané 

b) degradované černozemě, které na svém povrchu jsou již vazčí a nejsou tak kypry 
jako pravé černozemě, poněvadž jim chybí ve vrchních vnitvách vápno. Ani pro vzduch 
nejsou již tak dobře propustny jako pravé černozemě a chceme-li v nich život a vzn'tst 
bakterií půdních na správné výši udržeti, musíme je dobře vápnem hnojiti a častěji 
okypřovati, abychom je učinili pro vzduch prostupnější. J sou to však vesměs púdy 

v'd ' t v é prvotn ru, . zv. repn . 
c) PUdy vodzolované. Vrchní vrstvy všech půd podléhají pozvolnému vyluhování 

vodou dešťovou, čímž se pomalu ochuzují o živiny minerální. Jest to však nejen uhličitan 
vápenatý, k~ert ~ejména .le~ko v~dou sr~ž~o~ou se rozpou~tí ~ do spodnější?h č~stí se 
vyluhuje, nybrz JSOU to 1 Jmé mmerálm z1vmy, tak na pr. sirany, sloučeruny zeleza, 
fosforu, hliníku a jiné, které dešťová voda ponenáhlu rozpouští, rozpuštěné odvádí do 
vrstev podorničních , kde se zase rozpuštěné sloučeniny opětně vylučují a zde usazují. 

Tímto vyluhovacím procesem, který mimochodem řečeno je ohromně pozvolný, 
ochuzují se pomalu vrchní vrstvy o mnohé minerální živiny, ale za to vrstvy spodnější 
stávají se jimi bohatšími, ale též méně vzdušnějšími, poněvadž pro zvýšenou hutnost 
spodnějších vrstev vzduch nemá tam volného přístupu , takže tyto neskýtají již bakte
riím půdním vhodných podmínek života a púdy takové stávají se ve vrstvách těch biolo
gicky nečinnými. Vrchní vrstvy tímto vyluhováním pomalu počínají trpěti, stávají se 
hrubozrnnějšími, absolutně chudými vápnem, fosforem (kysličník fosforečný) a i jinými 
živinami a nutno tyto ztráty vydatným hnojením hraditi. Tomuto procesu vyluhovacímu 
říkáme podzolování a půdy procesu tomu silně propadlé nazýváme půdami poclzolova
nými. Procesem podzolovacím zlepšuje se tedy chemicky půda v hloubi, ale mění se jím 
fysikální a biologické poměry její. Za to vrchní vrstvy půdy jsou o minerální. živ iny 
ochuzeny a ztrátu lze jenom správným hnojením nahraditi. 

Tento vyluhovací proces není však u všech púd ve stejném stadiu. Jsou půdy, kde 
proces ten nalézá se teprve ve svých počátcích , jsou půdy méně a více vylouhované 
a teprve těmto přísluší název půd podzolovaných. 

Takovou půdou, kde proces podzolovací nalézá se teprve ve svých počátcích jsou 
d) hnědolesní půdy, čili hnědozemě, které za vznik svůj děkují listnatým lesům 

a charakter svůj podržely i tam, kde lesy ty byly vykáceny. Jsou to půdy hnědé, nalé
zající se teprve ve stadiu počátečního vyluhování. Hlavně rozpuštěné sloučeniny železa 
a hliníku ukládají se opětně vyloučeny pod tenkou vrstvou orniční v podobě červenavě 
nahnědlých, rezivých pásů, jimiž tyto půdy jsou charakterisovány . 

Hnědozemě jsou půdy rovněž dobré, zejména nahradíme-li nedostatek vápna 
v jejich vrchních vrstvách hnojením. 

e) Vedle těchto názvů vyskytují se i názvy jiné, již méně běžné, jako na př. půdy 
skeletové se silně vyluhovanou vrchní vrstvou , takže jsou na povrchu svém kamenity 

a vyskytují se hlavně ve vysokých horských polohách, kde jsou vhodny pouze pro 
jehličnaté lesy. 

Černava, silně humosní písek, je velice vhodná půda zelinářská. 
Červenlca, náplavy hlinito-písčité. 
Smolivlca (viz předešlé) a jiná a jiná více lokální pojmenování směsí půd různého 

charakteru. 
Za to hojně i v praxi užívá se názvů pro půdy, jichž užíváme hlavně v zahradnictví, 

ale i jako příměsi k půdě pro pěstování stromů. 
Pafeništní země jest půda vzniklá z hnoje upotřebeného již v pařeništích. Jest to 

půda velice bohatá humusem. 
Kompostová půda. (Viz kompost.) 
J?~·novka je humosní, kyprá půda, připravovaná z drnů vybraných na místech od

l~hle3š1ch, které se ukládají ve vrstvách kořeny nahoru obrácených na hromadu a jednot
h_yé vrstvy. se prokládají mrvou zvířecí. Příprava její trvá několik let a musí se občas 
prehazovati. 
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liistovka je půda vzniklá ze setlelého listí stromů ať zahradních, nebo listnatých 
lesních. S oblibou se připravuje z listů bukových a považuje se tato za nejlepší. Příprava 
dobré listovky trvá několik let a mladší než tHletá nesmí se užívati. Je třeba ji několikráte 
do roka přehazovati. 

Vřesovka je půda tvořící se z odumřelých zbytků ni.zných vřesů. Humusem je 
bohata, živinami minerálními však velice chudá, zejména neobsahuje žádného vápna. 

Fysikální vlastnosti půdy. 

O těch bylo již dosti mluveno, ale poněvadž na nich závisí v prvé řadě zdar veškerého 
rostlinstva a ve své knize budeme se na ně stále odvolávati, budiž o nich promluveno 
poněkud obšírněji. 

Půda obsahuje sice živiny, ale stejně důležitou věcí jako obsah živin jest to, jak 
se chová fysikálně, poněvadž na tom je závislo, zda a jak rostlinstvo živin v půdě obsa-

Obraz č. s. Kolmý schem. řez pťldou: a) biologicky činná vrstva t. zv. 
ornice čili humusová vrstva, b ) vrstva podorniční biologicky nečinná, ale 
za to silně činná chemicky, c) mrtvá pťlda, d ) spodni voda, e) nepropustná 

spodina. 

žených mti.že využíti. Půda mti.že býti třeba bohata živinami minerálními, ale nepříznivé 
podmínky fysikáhú mohou ji učiniti úplně nezpti.sobilou k výživě rostlinstva tím, že 
znemožňují využití těchto živin. 

Uděláme-li si příčný průřez půdou - viz obraz č. 3 - vidíme, že sestává z různých 
vrstev. Navrch je vrstva, které říkáme vTStva orniční neboli ornice . Ornice je též půda 
minerální jalrn všecky vrstvy pod ní se nacházející, ale liší se od nich tím, že je obohacena 
o humus a ba,kterie. 

Půda, jak nám ji dala příroda, nehodí se pro pěstování ušlechtilého rostlinstva. 
Schopnost pěstovati ušlechtilé rostlinstvo dává púdě teprve člověk hnojením a obdělá
váním jejím, čímž vzniká teprve vysoce h odnotná a živná vTStva humusová, které říkáme 
ornice. Vrstva ta, jak již vysvětleno bylo, je různě hluboká, ale pro účely naše neměla 
by býti méně než 30 cm hluboká, poněvadž jednak je pramenem dusíkaté výživy stromu 
a kysličníku uhličitého, jednak velkým reservoirem vodním, ježto humus má velkou 
schopnost uchovávati v sobě vodu. Čím silněj ší je tedy tato vrstva, tím lépe daří se stromu . 
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Pod ornicí nalézá se vrntva podornjč1ú, rovněž různé síly, ale je již bez humusu, 
anebo velice chudá humusem, čímž stává se biologicky skoro mrtvou, ale je za to jako 
ornice silně prostoupena vzduchem a činnost chemická (rozklad minerálních součástí) 
je zde velice živá. Pod vrstvou podorniční je vrstva, která je vzduchu téměř uzavfona 
a proto i činnost chemická je zde velice nepatrná a rovná se takřka nule a proto vrstvě 
té říkáme nu·tvá půda. Pod touto vrstvou, která může býti zase různě silná, jest vrstva 
pro vodu neprostupná, ježto tvoří ji buď nepropustná skála, nebo nepropustný jíl. 

Poněvadž pak je tato vrstva pro vodu nepropustná, hromadí se nad ní voda 
srážková (z dešťů a sněhů) a tvoří zde železnou, t rvalou zásobu spodiú vody, pokud tato, 
je-li plocha její nakloněná, neodtéká do míst níže položených. A tuto vzdálenost od 
povi·chu půdy až k vrstvě neprostupné, event. až k spodní vodě nazýváme hloubkou 
piidy. A to jest první fysikáhú vlastnost půdy, která je pro nás velice důležitá. 

Piida, chceme-li na iú pěstovati se zdarem ovocné stromy, musí míti dostatečnou 
hloubku, aby kořeny mohly jí nerušeně pronikati. Půdy o nedostatečné hloubce, t. zv. 
půdy mělké, kde nepropustná vrstva nalézá se blízko pod povrchem, nehodí se ku pěsto
vání stromů ovocných, jejichž kořeny rostou clo hloubi, a mohou se na nich dal-iti jenom 
stromy, jejichž kořeny rozprostírají se pouze v povrchních vi·stvách půdy. 

Druhou základní podmínkou života ovocných stromt\ v půdě jest její chování 
se oproti vodě. 

Skoro všecky půdy jsou naplaveniny a představují nám tedy směs rťtzně velkých 
součástí rozpadlých hornin. Jsou v ní součástky hrubší, méně rozpadlé (písek, štěrk atd.), 
ale jsou v ní i součástky velice rozpadlé, velice jemné (jíly). A právě tyto jemné i hrubší 
součástky půdy a jejich různá velikost jsou podkladem dalších jevů fysikáhúch. 

Mezi jednotlivými součástkami půdy, jak mezi těmi většími, tak i těmi nejjemnějšími 
jsou meziprostory, otvory, průliny různé velikosti. Průlinami hrubšími vniká voda sráž
ková do půdy a zásobí ji vodou . čím větší jsou tyto průliny, čili čím hrubší jsou součásti, 
z nicM půda se skládá, tím. snadněji vniká voda srážková do nich. 

Této vlastnosti fysikálnÍ říkáme propustnost pi'ldy a ta je odvislá jenom od hrubších 
součástí půdy. 

Ale propustnost půdy, to jest schopnost plijímati do sebe vodu dešťovou, není ještě 
všecko. Důležito je, aby půda vodu clo ní vniklou také uchovati dovedla. A této schop
nosti uchovati v sobč vodu, aby neodtékala dolů, říkáme schopnost absorpční, nebo 
poutací, nebo vodní kapacita. I ta je závislá na tom, z jak velkých součástek půda se
stává. Čím jsou součásti větší, na př. písek , tím je jejich absorpční schopnost menší, 
poněvadž otvory mezi většími součástmi voda rychle uniká do spodiny, čím menší 
a jemnější jsou součásti, tím je jeji absorpční schopnost pro vodu větší. Humus má 
největší vodní kapacitu, poněvadž mimo sílu poutací, která vlastně není nic jiného, než 
p1'ilnavost, ještě vodou nabobtnává a má proto vodní kapacitu ještě větší než jíl. Ale 
voda půdou absorbovaná neplnila by plně svého úkolu, kdyby neměla možnosti dostati 
se zase z vrstev hlubších nahoru a zásobovati vláhou svojí i vrstvy hořejší, zejména 
v dobách sucha. Tuto úlohu obstarávají jemné průliny čili t. zv. kapiláry, kterými voda 
vlivem síly kapilární čili t. zv. kapilaritou stoupá zase ze spocla nahoru a zásobuje tak 
v dobách sucha horní vrstvy. 

I tato síla kapilánú je závislá na velikosti jednotlivých součástí půdy . Čím hrubší 
jsou její součásti, tím je síla kapilární menší, ba může přestati vůbec. Čím jemnější sou
části, tím je síla kapilární větší. 

Průliny jemné čili t. zv. kapiláry slouží tedy k tomu, aby voda půdou absorbovaná 
dostávala se nahoru, průliny hrubé, větší, slouží k tomu, aby voda srážková mohla dobře 
vnikati do půdy a ji napájeti. 

Je tedy cirkulace vody na základě fysikálních sil následující. Voda viůká hrubšími 
otvory do půdy, půda vodu absorbuje a absorbovaná voda zvedá se zase jemnými kapi
lárami nahoru. Kapiláry jsou stále naplněny vodou a nemůže jimi vzduch atmosférický 
vnikati do půdy. Tento vniká do půdy jen otvory hrubšími, které vodou nejsou naplněny 
~ ohřívá tak púclu. Prnto pti.dy písčité, sestávající skoro výhradně ze součástek hrubších 
Jsou teplé, púdy jílovité složené většinou ze součástek jenu1ých jsou studené a mokré. 
Vzduch vnika.jící do půdy nejen že ji otepluje, nýbrž působí i vydatně na dalším rozpadu 
látek mineráhúch . 



16 Pfida. 

A to všecko dohromady jest souborem fysikálních vlastností půdy, na nichž je zá
v islý život veškerého rostlinstva. 

Proto jest nejlepší půdou ta, která jest stejnoměrně promíšena součástkami hrubými 
i jemnými a to jsou lehčí púdy hlinité. Půdy písčité trpí nedostatkem vody, ježto jejich 
absorpční síla a kapilarita je nedostatečná a jsou teplé, púdy jílovité zase trpí nad
bytkem vody a jsou studené a málo vzdušné, poněvadž mají sice velkou absorpční schop
nost, ale kapilárami jejich plnými vody nemúže do nich vnikati vzduch. 

Voda. 

Až dosud mluvili jsme o půdě a její různých formách, ale nemluvili jsme dosud 
o nejdůležitějším činiteli životodárném v půdě a tím jest voda. Bez vody není života. 
V prvé řadě jest voda živinou nad jiné důležitou, ale voda jest i nositelem veškerých živin, 
které dodává rostlině a které přjjímá rostlina jen v roztoku vodním; bez vody by nebylo 
tvorby assimilačních látek, bez vody by nebyla možná cil'kulace živm a látek assimilací 
vytvořených atd. Budiž však také řečeno, že voda živilly v půdě obsažené, pokud jsou 
ve vodě rozpuštěny, odvádí z půdy též ven a čím je půda pro vodu propustnější, tím ve 
větší míře se to děje. Tak na př. vody drenážní obsahují dosti hojně vápna, ale i dusík, 
draslo i fosfor. Proto čím je půda propustnější, tím větší je spotřeba těchto látek, a ztráty 
tyto musíme u půd propustných krýti častějším hnojením. 

Vodu dostává rostlina z půdy. Do půdy dostává se voda hlavně deštěm nebo roz
tátým sněhem a vniká tam průlinami, které se nalézají mezi jednotlivými součástkami 
minerálními. Voda dešťová i sněhová proniká ~ěmito průlinami tak h luboko, dokud 
se nedostane do vrstvy, která jí dále nepropouští, poněvadž je pro vodu neprostupna. 
Touto vrstvou neprostupnou může býti na př. skála, ale obyčejně to bývá nepropustný 
jil s hojným obsahem koloidů. Tato n epropustná vrstva může se nalézati v jakékoliv 
hloubce půdy, blízko i hlub0ko pod povTChem. Nad vrstvou nepropustnou voda se za
držuje, hromadí, takže půda jest jí přesycena a vykopeme-li v těch místech jámu, tlačí 
se do ní jako do místa menšího odporu ihned voda ze sousedství a jáma se naplní až do 
té výše vodou, v jaké se v půdě nachází. Této vodě říkáme voda spodní. 

Povrch, resp. hladina této vody se v tomtéž místě nemění, je to spodní voda stálá 
až snad na nějaké malé výkyvy při hojných jarních nebo podzimních deštích. 

Spodní voda je velkým činitelem v dobách sucha, ba možno říci, že je v té době 
jediným živitelem rostliny a tedy i stromu ovocného. Vrchní vTStvy půdy ssají svými 
kapilárami vodu spodní nahoru a zásobují strom vodou i v dobách such a. 

Síla, kterou k apiláry ssají spodní vodu nahoru, působí s povrchu a je dosti mocná 
a voda se jí zvedá do značné výše nad hladmu spodní vody, tím výše, čím kapiláry jsou 
jemnější a sílu tu nazýváme, jak již bylo řečeno, kapilaritou. 

Spodní voda přestává však býti živitelem a stává se ničitelem stromu ovocného, 
leží-li příliš blízko pod povrchem. V půdách takových tvoří se nebezpečné kyseliny 
humusové, poněvadž voda vytlačí z půdy i poslední zbytky vzduchu a pro nedostatek 
vzduchu nemohou ani kořeny dýchati, ani bakterie žíti. Proto kořeny stromu do vody 
spodní vůbec nevnikají a vnikly-li přece, po nedlouhém čase černají a umírají. Z toho 
důvodl;l jest• kultura stromů ovocných v půdě s vysokou spodní vodou nemožna. 

Máme sice určité druhy stromů ovocných, které mají rády půdu vlhčí, ale ani zde 
nesmí býti hladina spodní vody výše než 50- 60 cm pod povTchem půdy. V tomto 
extrémním případě lze ještě se zdarem pěstovati švestky, slívy, višně a ovoce bobulovité 
(rybíz, srstky) s hojnou přísadou vápna, ač i jim je vhodnější, je-li hladina spodní vody 
70-100 cm pod povTChem. Tyto druhy stromů ovocných mají totiž kořeny ploché, do 
šířky se rozkládající a nejdou do hloubi. I jabloně mají kořeny více do plochy než do 
hloubky rostoucí a mají též rády půdu vlhčí, ale ani ty by nesnesly vody spodní v této 
výši a nejzazší hranice výše spodní vody, kterou by ještě snésti mohly, by byla 70-80cm 
pod povrchem půdy, lépe 1 m. Jabloně a hrušně šlechtěné na slabě rostoucí podnoži 
(duzen, jánče, kdoule) snáší však lépe i vyšší stav spodní vody, poněvadž mají kořeny 
ještě plošší. 

Jmak je tomu u hrušní na pláněti (semenáči), u třešní a ořešáků, které vysílají 
kořeny své do dosti velké hloubky, až 2 m i daleko více, je-li půda k tomu vhodná. 
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T viibec nesnášejí vysoké spodní vody a je pro ně vhodnější, nalézá-li se tato 2 mi více 
~d povrchem púdy. Nejvyšší možná hranice spod1ú vody pro tyto cb:uhy ovocné by byla 

} 5o m pod povrchem púdy. · 
' Ani broskvoně nesnášejí vysokého stavu spodní vody, naopak žádají půdu pro

pustnou, více sušší, ~i~ou, ~-~~u~ší spodní ~odou a hojně vápna. I meruňka žádá hlubší 
s oclní vodu, ale ma rada tezs1 z1vnou zenn. 
p To jsou asi zhruba řečeno podmínky, jež kladou určité druhy stromů na půdu a její 

s ochú vodu. Nedostání těmto podinínkám způsobuje vážné choroby stromů, rakoviny, 
u~ýchavost vršků, klejotoky, stromy jsou málo odolny proti nemocem a proti cizopas1ú
ki'.un z říše živočišné i rostlinné, dřevo špatně vyzrává, poněvadž vegetace za nadměrné 
účasti vody trvá déle, je měkčí a v zimě pak promrzává a jiné a jiné. 

Bylo řečeno, že vrchru vrstvy půdy v dobách sucha jsou napájeny spodru vodou 
silou kapilární. Tato síla kapilární není však u všech půd stejná. Čím je půda hrubo
zrnnější, tím více jí ubývá, a u půd silně nebo úplně písčitých je velice nepatrná, takže 
voda spodní se jí do výše zvedá pouze nepatrně. Proto jsou tyto půdy při poněkud hlubším 
stavu spodní vody už hodně suché a je-li hladina spodní vody hluboko, stávají se takové 
píidy úplně nevhodnými pro pěstování stromů ovocných. 

S touto okolností je nutno počítati, poněvadž půdy silně písčité a štěrkovité hodí 
se pro pčstování stromů jen tehdy, je-li hladina spodní vody vyšší, než jak bylo udáno 
dHve . Ovšem zase i tu nutno bráti zřetel na to, aby kořeny stromů nepřicházely přímo 
do vody a voliti druhy stromů, odpovídající alespoň přibližně výši hladiny spodní vody. 
Ovšem nemúžeme u půd silně písčitých a štěrkovitých ani potom očekávati vždy 
silný a zdravý vzrůst, poněvadž půdy ty mají málo živin a bylo by nutno dříve je 
zlepšiti silnou dávkou těžší hlíny nebo jílu a rašeliny a živiny nahrazovati dostatečně 
hnojivy. 

Půdy těžší s vysokou anebo nepřiměřeně vysokou spodní hladinou, lze-li to, od
vodňujeme buďto trativody nebo drenážemi. Drenáže i trativody vecUe odvodňování 
mají ještě ten blahodárný účfnek, že jimi nejen odtéká přebytečná voda, nýbrž že jimi 
vniká do půdy i vzduch, co.ž má dalekosáhlé následky (lepší vyu.žití látek minerálních, 
lepší a další rozpad jich, správné dýchám kořenů i velký vliv na fysikální vlastnosti 
půdy). Trativody přikrýváme štěrkem nebo pískem čistým, aby půda do nich nevnikala 
a teprve na tuto vrstvu dáváme půdu. I drenáže nutno krýti na místech, kde se spojují, 
aby kořeny do nich nevnikaly a je po případě neucpaly. 

Drenáže i trativody umísťujeme do hloubi, která vzrůstu kořenů je přiměřena, 
nedáváme jich však nikdy hlouběji než 1,50 m, což je nejzazší hranice a v půdách těžkých 
klademe jednotlivé řady blíže k sobě. 

Nelze-li odvodnělÚ z různých místruch příčin provésti, nesmíme u vysokých spod
ruch vod stromky sázeti do jam naplněných vodou, poněvadž by tam určitě zhynuly, 
ale pomáháme si alespoň částečně sázením stromkú do kopečků navrcholené hlíny, 
nebo do souvislých pásů hlíny zvýšené (viz dále). O vodu na těchto zvýšených místech 
nelÚ nikdy nouze, poněvadž půda si ji nassaje zespodu. Nesiníme však tam sázeti stromů 
hlu bokokořenných. 

Stromy ovocné s plochými kořeny mohou se zde však docela dobře dařiti. 
Dosud mluvili jsme o spodru vodě stálé, jejíž hladina se nemění a která je závislá od 

nepropustné spodiny. Ale máme ještě spodní vody jiného druhu. Jsou spodní vody, 
jejichž hladina v luátkých obdobích silně se měli, stále kolísá. Bývá to obyčejně v po
Hčí řek nebo potokťt, kde hladina spodní vody přizpůsobuje se hladině řeky nebo po
~oka .. Stoupá-li voda v řece, na př. v období velkých dešťů, stoupá zároveň do téže výše 
I hladma spodní vody v půdě a obráceně, klesá-li voda v řece, klesá i hladina spodní vody. 

Zde jsou poměry již jiné. Zde daří se stromům dobře i při občasně vysokém stavu 
vody spodní, naopak je tento občasný vysoký stav i vítán, ovšem za předpokladu, že 
v hátkém období zase klesne na niveau kořenům stromů přiměřené . 

Ani obcasné úplné zaplaveru půdy vodou (povodně) neškodí stromům, ba spíše jim 
prospívá, je-li jinak v dobách normálních stav spodní vody příznivý. J enom jednomu 
stromu povodně škodí a tím stromem je třešně. Stihne-li třešni povodeň ve stavu olistně
ném, zachází úplně, trvá-li povodeň více dnů. 

Jen mimochodem budiž řečeno, že třešně jsou oproti vodě velice citlivy, milují 
půdy spíše sušší, bohaté vápnem. Těžších, jílovitých půd nemají rády, v půdách jen 
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s poněkud vyšší spodní vodou se jim nedaří a eventuelně hynou. Mají rády místa vyšší, 
mírná návrší, a je-li zde dostatečně hluboká půda, daří se jim výborně, rozhodně lépe 
než v nížinách. 

Zpracováni půdy do hloubi. 
(Rigolování atd.) 

Půdy tak, jak nám ji příroda vytvořila, nemůžeme vždy jen tak beze všeho upotřebiti 
ke zdárnému pěstění stromťt. Skoro každá pťtcla má své nedostatky. J edna je příliš 
těžká, molffá a studená. drubá zase málo živná, jiná příliš lehká a propustná, jiná zase 
trpí - a to je velká většina pťtd - nedostatkem vápna, onde zase je tvrdá jako kámen, 
takže kořínky stromu ovocného jí jen těžko pronikati mohou, anebo vůbec nepronikají, 
nebo má zase spodinu nevbodnou, v níž se voda bucr ztrácí nebo hromadí ke škodě 
stromů atd. Tyto všecky vady musí býti odstraněny a pťtda musí býti ještě pfod sázením 
stromů upravena tak, aby strom ovocný nalezl v ní všecky vhodné podmínky ke svému 
vzrťtstu a potomní plodnosti. 

Strom patří pouze do půdy proň zvláště připravené. Jenom tak mťtžeme míti záruku, 
že bude prospívati, jak později ještě často budeme míti příležitost o tom mluviti. Pří
prava půdy jest tedy věcí základní ch'\ležitosti a nemá této nikdy, pokud to nenaráží 
na překážky nepřekonatelné, býti opomíjeno. Jaké výhody hluboké propracování půdy 
nám přináší, bude řečeno ihned. 

DHve, nežli phkročíme ke zpracování půdy do hloubky, musíme znáti dobře stav 
spodní vody. Bylo již dříve dostatečně vysvětleno, že půdy vysloveně molué, nebo 
vysoký stav spodní vody znemožňují vzrůst ovocných stromů a jest to tudíž prv1ú věc, 
kterou dlužno odstraniti. 

Vysoké spodní vody o výslovné mokrosti a bažinatosti půdy zbavujeme se dreno
váním půdy. Půd, kde l!laclina spodní vody je hlouběji než 1 m pod povrchem pťtcly, 
nebo kde není půda výslovně mokrá, nedrenujeme, leda bychom na ní chtěli pěstiti 
stromy výhradně hlubokokořenné (třešně, hrušky, ořešáky), pak mťtžeme drenovati 
půdu, ale jen je-li tam spodní voda, i do hloubi 150 cm. Teprve potom, je-li otázka spodní 
vody správně rozřešena, přikročujeme ke zpracování půdy do hloubky. 

Způsobů jak půdu zpracovati do hloubky je více a bude o nich mluveno později. 
V malých a větších zahradách zpracováváme půdu clo hloubky rigolováním. 

Jaký smysl má rigolování jakož i každé zpracování půdy do hloubi? (Viz obr. č. 4.) 

1. V prvé řadě zlepšujeme tím fysikální vlastnosti pťtdy. Půdu těžkou činíme kypřejší, 
vzdušnější. Vzduch má v iigolované půdě přístup i do hlubších vrstev, provětrává pťtdu 
a otvírá kořenům stromů všecky bohaté poklady látek minerálních tím, že umožňuje 
jejich rychlejší zvětrání. Současně přístupem vzduchu půda se snáze a rychleji otepluje. 

2. Vzrúst kořenů v kypré půdě za hojného přístupu vzduchu a hojných živin minerál
ních se značně podporuje. 

3. Půda do hloubi dobře propracovaná, kyprá, má daleko větší schopnost udržeti 
v sobě vodu a neztráceti jí, než půda tvrdá a ulehlá, čili má daleko větší absorpční čili 
poutavou schopnost pro vodu. 

Voda jest, ja.k již řečeno bylo, nejdůležitější živinou stromu a nositelem živin jiných, 
které rozpouští a v silně zi:·eděném roztoku stromu dodává. Bez vody by vůbec nebylo 
živin a veškeré zásoby živin v minerálních součástkách půdy obsažené i veškerá hnojiva 
přirozená i umělá by bez vody zůstala mrtvým, nezužitkovaným kapitálem. 

Voda dostává se do půdy v podobě vod srážkových (vody dešťové a sněhové), ale 
vody ty v našich poměrech při malých a často úplně nedostatečných srážkách vodních 
nestačí plně k tomu, aby stromu dodávaly potřebné množství vláhy a proto musíme za 
každou cenu starati se o to, aby ani kapka vody, tak skoupě nám vyměřené, pokud to 
lze, nepřišla na zmar. A právě proto jest její uchování a zadržení v půdě bez jakýchkoliv 
větších ztrát věcí velice dťtležitou. 

Do půdy těžké, ulehlé, nepropracované, nevniká dešť hluboko, zejména, je-li tato 
příliš jemnozrnná, jako jsou půdy jílovité a všechny jiné půdy těžké, nýbrž zůstává 
v povrchních částech půdy, odkudž se brzy vypařuje a nepřijde stromu valně k užitku, 
což při nedostatečných srážkách dešťových má zejména dalekosáhlý význam, kdežto 
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ůda hluboko propracovaná vssaje každou srážku dešťovou hluboko do sebe a v sobě ji 
~chovává, pouštějíc do spodiny pouze přebytky . A v tom spočívá největší význam 
hlubokého propracování půdy, poněvadž voda jest činitelem, kterým v ovocné zahradě 
nu:hati se nesmí, alespoň ne beztrestně. 

4. V půdě hluboko propracované pronikají i veškerá hnojiva umělá i při.rozená 
daleko hlouběji a dostávají se tak lépe ke kořenům , než v půdě nepropracované, kde 
zůstávají lpěti více v povrchních částech půdy, nepřicházejíce často ani do styku s kořeny 
hlouběji se nalézajícími. 

5. Ale rigolování jako každé propracování hluboké púdy má ještě jiný účel. Jím 
jsme s to změniti úplně charakter různých nám nepfíjemných typů JJůd a učiniti z púd 
k pěstování stromů méně nebo vůbec se nehodících , půdy k pěstování stromú vhodné 
nebo velice vhodné. Máme zde především na mysli půdy sih1ě písčité, těžké půdy jílovité 
a těžké hlíny. 

Půdy silně písčité mají tu nepříj emnou vlastnost, že nedovedou v sobě zadržeti 
ani vodu, ani hnojiva, poněvadž jsou símě propustny, jejich absorpční schopnost pro 

Obraz č. 4. Vývoj kof·enO. v pO.dě špatně prostupné. 
a) bez rigolovánl, b) v pfidě r igolované. 

vodu i hnojiva je velice nepatrná, ježto chybějí jim jemnější součástky púdy, které by 
vodu a hnojiva zadržely. Proto půdám těm při rigolová1ú přidáváme v hojnosti hlínu 
těžkou nebo jíl a hojně rašeliny, čímž jejich absorpční schopnost siillě a trvale zlepšujeme. 
Naopair zase půdám jílovitým a těžkým, které sestávají z velice jemných součástek, 
čímž stávají se pro vodu a vzduch téměř nepropustnými, přidáváme při rigolování hojně 
písku (čím více, tím lépe), prachu uhemého, popele, rašeliny, vápna, event. slámy, abychom 
je učinili trvale prostupnějšími . 

6. Současně při rigolování vápníme hojně všecky púdy mimo půdy písčité a silně 
vápenité (viz stať o hnojení), event. i půdám, které nejsou živinami zvláště bohaty, při
dáváme i umělá hnojiva, která pouze těžko, zejména v přítomnosti vápna, se rozpouštějí 
(Thomasova moučka, kainit) a tudíž v půdě zůstávají, tyoříce zde jakousi reservu hnojiv 
pro delší do bu . 

7. Konečně nesmíme zapomenouti ještě na jednoho důležitého činitele půdy a tím 
jest její reakce. Záleží velice na tom, je-li půda kyselá nebo zásaditá. ;I>úda, která v sobě 
chová příliš mnoho vody, takže vzduch do iú vnikati nemúže, je kyselou. Dále stává se 
každá půda kyselou , je-li v ní nepřítomno vápno. Kyselost půdy škodí však vždy stromům 
ovocným, ale nejen těmto, i všem rostlinám kulturním a sice tím, že podle stupně kyselosti 
působí nepříznivě nebo docela zhoubně na bakterie půdní, které vedle vzduchu a potravy 
potřebují nutně půdy ne kyselé, nýbrž zásadité. Zrigolováním půdy odstraňujeme ky-



20 P ti d a. 

selost její, poněvadž ji činíme př'ístupnou proudění vzduchovému a provápněním půdy 
činíme ji zásaditou. (Provápnění půdy jest něco docela jiného než hnojení pťtdy vápnem, 
o čemž viz dále.) Tím vším podporujeme mohutný rozvoj bakterií půdních, na němž 
v neposlední řadě záleží zdárný vývoj stromu. 

J est tedy vápnění půdy věcí nezbytně nutnou. Vápníme všecky půdy mimo půdy 
silně vápenité a půdy písčité. Prvých nevápníme proto, poněvadž chovají v sobě veliké 
množství vápna, clTuhých proto, že žádných reserv vápna neucb:ží, poněvadž jsou příliš 
propustny a voda z nich za krátko všechno vápno vyplaví do spodiny. Za to však půdy 
písčité musíme každoročně hnojiti vápnem, aby půda netrpěla nouzí o vápno (viz hnojení). 
I půdy sl.Ině vápnité nutno čas od času vápnem hnojiti, aby se luyly ztráty způsobené 
vyplavováním vápna z půdy (viz hnojení). · 

Proto jest clůležito věděti, zda a jaké množství vápna půda v sobě chová. O přítom
nosti vápna v půdě můžeme se lebko přesvědčiti kdykoliv zkouškou. Vezmeme-li si na 
nějakou desku vzorek hlíny a polejeme-li jej kyselinou solnou, tu za přítomnosti vápna 
uniká značně kysličník uhličitý. 

Ale zkouška ta přesvědčuje nás pouze o přítomnosti vápna, ale ne o jeho množství. 
O množství vápna možno se přesvědčiti teprve důkladným rozborem, který nám mohou 
dodati jenom laboratoře ústavů hospodářských , které na požádání v zájmu celku ochotně 
tak činí. 

Jak je vidno, účinky rigolování půdy jsou dalekosáhlé a všestranné. Rigolovati 
a tím zlepšovati můžeme tudíž půdy všecky, mimo půdy mokré a půdy s vysokou spodní 
vodou, poněvadž by zde rigolování vůbec nepomáhalo a půda taková i po rigolování by 
zůstala studenou, mokrou a kyselou. Ani žádné hnojení jakýmkoliv hnojivem takové 
půdě neprospěje, živin jí nepřidá a kyselosti ji nezbaví, dokud ne1ú odvodněna. Půdy 
takové lze rigolovati teprve po odvodnění. 

Jak rigolujeme půdu ? 

Podle toho, co na ní chceme pěstovati. Je velký rozdíl, chceme-li v pt\dě pěstovati 
pouze zeleninu nebo květiny , anebo chceme-li v ní pěstovati stromy ovocné. Pro prvý 
účel stačí nám plně rigolování půdy do hloubi 40 cm, pro stromy ovocné má býti rigolo
vání provedeno clo hloubi 80 cm a spodina má býti ještě pod 80 cm na hloubku 
rýče zryta. 

Př-i rigolování půdy nutno především dbáti toho, aby ornice (svrchní humusem bohatá 
část půdy) nepřišla dospodu a mrtvá půda zespoda nahoru, poněvadž, kdybychom 
toho neučinili, zbavili bychom půdu její nejdůležitější součásti, humusu, což by mělo 
pro vzrůst stromu nepříjemné následky v prvních letech po sázení, dokud nová vrstva 
humusová by se nevytvořila. 

Dříve a ještě i dnes rigoluje se půda tím způsobem, že humusem bohatá ornice hází 
se n a dno a mrtvá spodní půda nahoru. Tento postup je úplně nesprávný a bohužel je 
doporučován dosud až příliš často i v našich nejlepších odborných časopisech. 

Tímto způsobem olupujeme půdu o její nejcennější část, v níž bakterie žijí a pracují 
a která je jedinou a nepostradatelnou zásobárnou dusíku a kysličníku uhličitého a v jistém 
smyslu i reservoirem vodním pro velkou absorpční schopnost humusu a na místo její 
dáváme spodní mrtvou část půdy, která teprve po letech a silným hnojením mrvou 
chlévskou může se pomalu zotaviti. Do té doby v mrtvé, bezhumusové vrstvě půdy 
mohou stromy pouze vegetovati a ne zdárně růsti. 

Meymund ve své nejnovější knize „Die Theorie der Bodenbearbeitung" vyslovuje 
se o takovém způsobu rigolování: „Provádíme vraždění ve velkém, hodíme-li vrchní 
část půdy dolů a půda bude dlouhých let potřebovati ke svému zotavení, lépe řečeno 
k tomu, aby se z půdy mrtvé stala zase půdou živou." A dále: „Půdu přece rigolujeme 
pouze proto, abychom zlepšili její vlastnosti fysikální, abychom umožnili přístup vzduchu 
ke spodním vrstvám půdy, abychom utvořili si v ní zásobárnu vody a tím umožnili 
vydatnější přeměnu živných látek minerálních ve tvar stromu přijatelný a ne abychom 
půdu zbavovali její nejcennější součástky, vrstvy humusové. A v tom smyslu musí se 
cUti rigolování. Vrchní část půdy patří za.se navrch i po přehození." -
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Aby se tomu požadavku mohlo vyhověti, má se rigolovati takto - viz obraz č . 5. 
Obrár.ek představu je nám v miniatuře pozemek , k terý má býti rigolován. Na doliú části 
pozemku jest naznačen příčný řez půdou clo hloubky s vrstvami: a) = ornice čili humu
sová vrstva půdy o síle třeba 20 cm, b ) = nchní n stva spodiny čili podorniční o síle 
30 cm, c) = střední nstva spodiny o sile 30 cm, cl ) = hluboká vTStva spodiny. Pozemek 
rozdělíme si na sudý počet podélně běžících pásů 1, 2, 3, 4 atd. a začneme pracovati 
na 1. pásu , který je třeba 2 m šU:oký. Zde vyhloubíme jámu f, g, h, 1. Vrstvu humu
sovou a vyvezeme na druhý konec pozemku, kde práci zamýšlíme skončiti a složíme ji 
na místo a1 vedle pozemku. Pak vyvezeme vrstvu b a složíme ji vedle první na bv pak 
vyvezeme c a složíme ji na c1. Hluboké vrstvy spoclinové d nevyvážíme, nýbr.ž zryjeme 
ji pouze na hloubku rýče a necháme ji ležeti. Pak začneme hloubiti druhou jámu h, 1, m, n 
a, sice tím způsobem, že vrstvu humusovou z celého čtverce vyvezeme na místo a~. 

Obraz č. 5. Rigolování pů.dy. 

Nyní začneme vrstvu za, vrstvou z jámy druhé clo první pfohazovati tak, jak 
šipkami je naznačeno. Vrstva bz jámy druhé přijde na zrytou nstvu d jámy prvé, nstva c 
jámy druhé přijde jako vrstva b do jámy prvé, svrchní vrstva humusová jámy třetí 
přijde na vrstvu b jámy první atd. až clo posledních dvou jam, kde šipkami obloukovými 
je naznačeno kam která z nakupených hrnmacl vedle konce pozemku má přijíti. 

Pracujeme st ále rýčem a vrstvy házíme jednu za druhou tak, jak se rýčem vyryjí. 
Tím je rigolování provedeno ve smyslu žádaném; spodina je celá okyp.řena a vrstva 
humusová zůstala všude na svém místě navrchu. 

Ale celý tent o způsob rigolování, ač velice dobře promyšlený a lehko proveditelný 
má jednu stinnou stránku, která nevím zda nepřeváží té okolnosti, že spodinu půdy máme 
dole a humusovou část nahoře. 

Výhody takto získané nemají totiž dlouhého t rvání. Za 6- 8-10 let, někdy dHve, 
někdy později, ulehne se pt1da zase tak , že znovu stává se vzduchu i vodě neprostupnou 
a výhody rigolováním pracnč získané postupem času se ztrácí. 

. Proto je snadno pochopitelno, že mnozí vážní autoři uvažují o tom, jak půdu rigolo
vat1 po druhé, když nové rigolování p:foc již možno není, protože stromy jsou velké 
a půda je kořínky a kořeny všude prostoupena. 
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Není tedy arů toto rigolování spasným prostřeclkem věčného trvárú. Půda rigolovaná 
nabývá prúběhem času zase svých špatných fysikálních vlastností, poněvadž jsme jich 
neodstranili na vždy, nýbrž pouze na jistý čas. 

Má-li rigolování míti trvání stálé, nutno tyto špatné fysikální vlastnosti jednou pro 
vždy odstraniti. 

Nejideálnější púdou pro vzrůst stromú ovocných jsou púdy hlinité. Hlína jest směsí 
všech typú pt\dy. Je složena z jílu, písku, vápna a humusu, má hojně živin, je přiměřeně 
prostupná pro vzduch i vodu, poněvadž jemné součástky jílu jsou promíseny hrubšími 
součástkami písku a vedle průlin hrubších, prostupných pro vzduch jsou póry jemné 
(kapiláry), naplněné vodou. Ale všecky hlíny nejsou stejné. Některé hlíny mají silnou 
převahu jílu a to jsou hlíny těžké, jílovité, jejichž vl,astnosti fysikální nejsou již prvo
třídní, jiné zase mají převahu písku a to jsou lehčí hlíny písčité, jež pro pěstování stromú 
ovocných jsou již velice vhodny, jiné pak s převahou vápna (slíny a slínky) tvoří půdy 
nejlepší a pro vzrůst stromú ovocných nejvhodnější. 

Ty jsou na.ším ideálem a tomuto typu všecky ostat1ú půdy co nejvíce přiblížiti jest 
jediúm z nejdúležitějších účelů rigolová1ú. 

Hlinám s velkou převahou písku čili hlinám písčitým přidáváme proto hojně vápna, 
čili vápníme je, ale musíme jim dáti současně též hojně rašeliny, abychom zvýšili jejich 
absorpční schopnost jak pro vodu tak i hnojiva. 

Hlíny těžké, jílovité, jakož i všecky ostatní směsi půd s převahou jílu nutno bez
podmínečně rigolovati po eventuelním předchozím odvodnění, promísiti je silně pískem, 
uhelným prachem, popelem z uhlí, rašelinou a důkladně je prováprůti. Živin reservních 
(kairůt , Thomasova moučka) není třeba do nich dávati, poněvadž již samy sebou jsou 
živinami bohaty. Půdy silně písčité nutno smíchati pfi rigolování s větším množstvím 
hlíny těžké nebo jílu, abychom snížili jejich propustnost a zvýšili jejich schopnost 
udržovati vodu, nesmíme jim však přidávati vápno a živiny, ne snad proto, že bychom 
jim tím škodili, nýbrž prostě proto, že jich neudi·ží a že tyto rychle se z růch ztrácejí, 
čímž stávají se hnojiva tato bezpředmětnými, za to však jim hojně přidáváme rašelinu. 

Jest tedy jak vidno naším cílem při rigolování mísiti půdy tak, abychom je všecky 
přiblížili, pokud to ovšem lze, ideálu hlinitých slínů a hojným vápněním v budoucích 
letech snažili se v tom stavu je udi·žeti . Těchto všech látek, o nichž byla právě řeč, musí 
býti užito v takovém množství, aby se tím fysikální vlastnosti púdy opravdu jednou 
pro vždy změnily a tyto všecky součásti musí býti důkladně mezi sebou smíšeny, zrnko 
vedle zrnka„ jinak to nemá pravé ceny. Nestačí tedy pouze plným i;ýčem přehazovati 
kusy půdy s místa na místo a na jednotlivé vrstvy naházeti vápno a písek atd., poněvadž 
tím způsobem bychom úplného smíšení nedocílili a naše práce i její výsledek byly by 
pouze polovičními. 

Zrovna tak počínáme si i u půd skládajících se z vrstev různorodých, na př. je-li 
nahoře půda hlinito-písčitá, doleji třeba štěrkovitá a vespod těžký nepropustný jíl atd. 
- i tu mícháme půdy ty mezi sebou dohromady a přidáváme jim látky, jichž mají ne
dostatek. 

•rohoto všeho, o čem právě byla řeč výše vylíčeným způsobem rigolování nedocílíme. 
A kdybychom toho i docíliti chtěli, bude rigolování tak nákladné, že by se to nevyplatilo. 

Proto rigolujeme jina.k. Nedostaneme sice tím způsobem celé humusové vrstvy zase na
vrch, nýbrž promísíme je stejnoměrně s celou rigolovanou půdou, což má sice za následek 
jisté oslabení povrchu, ale za to stejnoměrné obohacení celé půdy rigolované o látky 
humusové a o bakterie, které p1'i správně rigolované půdě uchovávají se dosti dlouhý 
čas i v podornič1úch vrstvách půdy, poněvadž tam nacházejí podmínky, jejich životu 
alespoň částečně přizpůsobené. 

Tím zlepšuje se púda i biologicky a působením bakterií i kysličníku uhličitého jimi 
dodávaného urychluje se vydatně chemická přeměna látek minerálních ve tva.ry přijatelné 
pro strom. 

Tím vším docilujeme úplného a. trvalého zlepšení půdy, které netrvá jen několik let. 
nýbrž trvá stále, poněvadž písek a uhelný prach přimíšený jílu a jíl přimíšený písku 
zůstanou vždy uhelným prachem, jílem a budou zlepšovati fysikální vlastnosti půdy 
trvale a z púdy ztratiti se nemohou , puda zůstane trvale zlepšena a není tfoba nového 
rigolová1ú. 
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Celkový postup rigolování, jak jsem jej prováděl a s výborným výsledkem pro
rádím i dosud, vypadá následovně : 

"' Mysleme si jakýkoliv: tvar zaii:·ady - čtverec, obdélník, kosočtverec , nepravidelný 
mnohoúhelník atd. - viz obraz c. 6. 

v každé zahradě jest kousek místa, kterého rigolovati nebudeme, na př . besídka 
nebo stanoviště pro kompost , skladiště nářadí atd. a není-li, také dobře, práce se nám 
tím mnoho nezmnoží. 

Zahradu celou rozdělíme si na sudý počet pásti. (ne na lichý ) a pásy volme tak široké, 
aby v nich mohl pracovati pohodlně t en počet dělníků, který máme k disposici 
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Obraz č. 6. R igolová ní pfidy podle m ého zpfisobu. 

(1 a třeba i 4). Mysleme si zahradu třeba v podobě obdéhúku. Bod, od něhož začneme 
rigolovati, je pevný . J e t o ono místo, určené pro kompost n ebo besídku atd. Ze čtverce 
č. 1 vyryjeme rýčem veškeru hlínu až do určené hloubky 80 cm a na délku asi 2 m a vy
hodíme ji na místo určené pro kompost , značené na obrázku O. Tím jsme získali prázdný 
čtverec č. 1, jehož dno do hloubi 20 cm zryjeme a zryté necháme na místě ležeti. Když 
se t ak stalo, přestaneme pracov at i rýčem a budeme nyní pracovati jenom motykou 
a lopat ou . Současně pokryjeme celý pás nebo část jeho látkami, které chceme púdě 
přidati. Na púdu silně písčitou dáme silnou vrstvu jílu nebo těžké hlíny ve výši 
5.- 10- 20 cm podle t oho, je-li silně nebo méně písčitá a vrstvu rašeliny též podle potřeby 
silnou . Větším množst vím jílu nebo rašeliny nikdy zde nechybíme. 

Na p údu hlinitou , těžkou , čili hlinito-jílovitou dáme dosti silnou vrst vu písku nebo 
uhelného prachu, popele z uhlí a.si 5-10 i více cm, dále vrst vu vápna v prach rozpadlého 
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- viz stať o vápnění pt\dy - v množství 0,5 až 2- 3 kg na 1 m 2 podle obsahu vápna, 
které v sobě půda chová nebo nechová, což dáme si zjistiti zkouškou pt\dy na obsah 
vápna v nějaké laboratoři ústavu hospodářského. 

Chce-li kdo dodati pt\dě při rigolování j eště jiná hnojiva pro delší čas, ač toho zrovna 
tř·eba není, ale dělá se t ak místy, mt\že tak učiniti pouze hnojivy t. zv. zásobními, která 
mají v půdě tvořiti jakousi reservu živin na léta účinkujících. Proto volí se v tom případě 
jako zásobní lmojiva k rigolování pouze hnojiva těžko rozpustná, která mimo to jako 
na př. Thomasova moučka jsou přiváděna vápnem do stavu ještě větší nerozpustnosti, 
takže účinek jejich v půdě trvá j eště déle . Má to tu výhodu, že kořeny stromů nacházejí 
i ve větší hloubi hnojiva fosforečná, která při povrchním hnoj ení by se tam nikdy ne
dostala, poněvadž zůstávají tkvěti jen ve svTCh1úch vrstvách půdy. 

Mezi taková hnojiva patří jen Thomasova moučka a kainit, ač tento již nemá t ak 
c.Uouhého trvání. Připomenouti však dlužno, že kainit lze dáti pouze do půdy provápněné, 
poněvadž jinak jeho účinek by byl zejména při větším množství škodlivý. 

V tom případě tedy dáváme těžké púdě při rigolování Thomasovu moučku v množ
ství asi 200 g na 1 m 2 a snad ještě kainit v množství 300- 350 g na 1 m 2, a hojně a hojně 
rašeliny suché atd. 

S dúrazem připomínám, že provápnění půdy při rigolování jest věc velice dúležitá 
a nesmí býti nikdy opomenuta zejména u půd vápnem chudých nebo docela bezvápen
ných. Nevápníme a nehnojíme ani hnojivy reservními při rigolování pouze púdy silně 
písčité, poněvadž nemá zde vápno žádného účinku fysikálního ani chemického pro 
rychlé jeho vyplavení do vrstev spochúch a pak nevápníme půdy silně vápenité, slínky 
jílovité, slínJ{y písčité, slínky hlinité, ač ani zde nemůžeme říci, že by půdy ty vápna 
nikdy v budoucnosti nepotřebovaly. 

Hnojiv dusíkatých jako reserv při rigolování clo půdy nedáváme ani v podobě mrvy 
chlévské, ani v podobě hnojiv umělých, poněvadž tvorba přijatelné formy dusíku u nich 
jest vázána na činnost bakterií, s kterými na trvalo i při rigolování můžeme počítati 
jenom ve vrchních vrstvácl?- pt\dy a mimo to mrva chlévská ve větší hloubce se ne
rozloží, nýbrž zub eh1atí. Vysoká čísla u vápna a ostatních hnojiv výše udaná mají smysl 
tedy pouze při rigolování a nemtiže jich býti pou:fato při normálním hnojení. PE půdách 
bezvápenných užijeme při rigolování 3 kg vápna hašeného na 1 rn2, při půdách chudých 
vápnem 2 kg na 1 m 2, při půdách vápnem jakž takž zásobených 1/ 2 kg na 1 m2 . Tímto 
způsobem půdu převápniti nemt\žeme, zejména počítáme-li se stálou ztrátou vápna 
vyplavením z půdy a pak s tou okolností, že i potom hnojíme vápnem pouze jednou 
za 3-5 let . J e-li půda těžká, jílovitá, pokryjeme celý pás vrstvou písku nebo prachu 
uhelného nebo popele z uhlí (podle těžkosti půdy) asi 5-10-20 cm vysokou, dále vrstvou 
rašeliny, rovněž asi 5-10 cm vysokou a vrstvou vápna 1- 3 kg na 1 m 2• 

Když jsme pás před námi se nacházející podle návodu právě řečeného pokryli, 
začneme v č. 2 skopávat i motykou pťidu i látky na ní nahromaděné stejnoměrně clolú, 
p:h čemž hledíme, aby púda nebyla skopávána v hrudách, nýbrž byla dobfo a stejnoměrně 
s látkami na ní nahromaděnými smíšena a rozmělněna. Po hlíně skopané nikdy nešlapeme, 
nýbrž, když jsme jí nějakou část skopa.li zase do stejné hloubky jako v čísle 1. (80 cm) , 
přehazujeme ji po částech lopatou do č. 1. Stálým skopáváním motykou a přehazováním 
lopatou do prázdné části č. 1. dostaneme hlínu kyprou, dobře rozmělněnou a dobře 
promísenou a vyprázdníme tak konečně č. 2 a obsahem jeho naplníme současně č. 1. 
Při tom h ledíme stále, abychom si onen výše zmfoěný volný dvoumetrový prostor ucho
vávali k vůli snazšímu pohybu. Když je prostor č. 2 přeházen celý do č. 1, pory jeme dno 
jeho t éž rýčem do hloubi asi 20 cm a půdu zrytou necháme ležeti a jdeme na č . 3, kdež 
podobnč si počínáme a h línu skopanou po částkách přehazujeme do č . 2 a po vyprázdnění 
znovu dno č. 3 zryjeme. Tak stále pokračujeme podle šipek na obrázku naznačených 
až dostaneme se do čtverce posledního (zde 71), jejž vyplníme hlinou z č. 1 vyhozenou, 
promísivše ji dříve rovněž látkami zmíněnými. 

J e lhostejno, stojí-li místo určené pro besídlm třeba t1prost:ř·ed zahrady; i tu začínáme 
zase rigolovati od bodu pevného, tak jako dHve, abychom se poslední vykopávkou do
stali zase do č. 71 , které vyplníme pt\dou z č . 1 vyházenou. 

Má-li zahrada podobu kosočtverce nebo nepravidelného jakéhokoliv tvaru, rozdě
líme si zase celou plochu na stejné pásy, vždy sudé, třeba příčné a pracujeme zase v tom
t éž pořadí. 
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I tam kde rigolujeme pouze část zahrady, na př. pás 2-3 m široký pro špalfr, 
čínáme ; i zrovna tak, jenom že musíme při tak úzkém prostorn vyhoditi hlínu z č . 1 

~mo pás, abychom jím pak vyplrůli č. poslední . Tím by bylo rigolování skončeno. 
Způsobem právě popsaným nezůstala sice VTStva humusová nahoře, nýbrž byla 

stejnoměrně v celém rigolovaném prostoru rozdělena, čímž i vrstvy spodnější byly 
obohaceny o humus. Vrstva vrchrú je nyní po rigolování humusem sice chudší, ale ne1ú 
nU'tvá a můžeme ji lehko do původního stavu přivésti silným pohnojením proleželou 
mrvou chlévskou a lehkým jejím zarytím. Při tom nezapomínejme, že i rašelinu je zname
nitou látkou humusotvornou a že půda vcelku byla silně humusem obohacena. Dvou věcí 
nesporně jsme tím docílili, n~zb~vili jsme. vi:cbní vr~tvu úplně hum;isu , nýbrž pouz~ 
ji oslabili, což lehko hradíme s1lnym pohnoJemm prolezelou mrvou chlevskou a za druhe 
uspoř'ili jsme si t akovým zpt'tsobem rigolování mnoho práce a tím i vydání, což padá 
též silně na váhu. 

Do půdy čerstvě rigolované nikdy stromkú nesázíme, poněvadž půda napfod se musí 
slehnout i. 

Proto pro ja.nú sázení rigolujeme již na podzim, pro podzimní sázení na j aře, ale 
lepší jest rigolování podzimní než jarní, pro vláhu zimní a mráz. 

Kdo se bojí většího vydání najednou za úplné rigolování, může zahradu rigolovati 
na dvalu·áte i vícekráte. J eden rok zrigolujeme pouze pásy púdy, na nichž chceme sázeti 
řady stromků , v šíři 5 m a za dva nebo tř'i roky ostatní pt'tdu a eventuelně zase po 
částech . 

Hluboké propracování půdy pro velkosady. 

I zde jest první podmínkou zdaru každého velkosadu řádné a hluboké propracování 
pt1dy, aby kořeny stromů měly pro svúj nerušený vzrůst kyprou půdu, aby půda zkypřená 
d1·žela lépe potřebnou vlhkost , aby vzduch mohl dobře do půdy vnikati a ji oteplovati 
a aby sl'ážky vodní, zejmé,1a zimiú mohly se v ní úplně zachytiti. 

Ale i zde je nutno ještě před propracováním púdy zjistiti stav spodní vody, a je-li 
vysoký, půdu dříve dI·enovati do hloubky potřebné 1 maž 1,50 m podle toho, rozhodli-li 
jsme se pěstovati na ní stromy plochokořenné nebo hlubokokořenné. 

Rigolování v tom smyslu, jak právě popsáno bylo, užíti zde nemůžeme pro velkou 
jeho nákladnost. Toho lze užíti jen v zahi·ádkách, ale ne na velkých plochách určených 
pro velký sad. 

Propracovám půdy lze zde daleko leh čeji a méně nákladně provésti zoráním celé 
plochy do hloubi 40-50 cm těžkými hloubkovými pluhy motorovými nebo parními, 
p:l"i čemž současně táž brázda vyoraná pluhem hned ve své spodině zkypřuje se j eště 
pod ťývákem do hloubi 10-20 cm a zůstává na svém místě. Při orám pluhem nutno však 
dávati pozor na to, aby púda nebyla obrácena vrchem dolú a spodina nahoru, nýbrž 
pouze bočně přikládána jedna vyoraná vrstva ke druhé, aby co nejméně spodních vrstev 
půdy dostávalo se nahoru - viz obraz č. 7. - (V nejbližší době bude zařazen do prodeje 
velmi vhodný patentovaný sadařský pluh, zvláště k těm účelúm upravený na stát1úch 
st at cích ředit. Hodonínského a možná, že bude v oběhu ještě dříve, než tato kniha vyjde.) 

I zde j eště před oráním pokryjeme pt'tdu silnou vrstvou rašeliny, ale béřeme k tomu 
účelu rašelinu, které se užívá jako steliva do chlévů a která je značně lacinější, jenom ji 
pfod upotřebením rozmělníme a odkyselíme a mimo to i zde posypáváme půdu ještě 
před oráním vápnem podle potřeby ve větším nebo menším množství, event. reservními 
hnojivy (Thomasovou moučkou a kainitem pro mezisadbu), tak jak již dříve vysvětleno 
bylo a posypáváme jimi též spodinu před kypřemm podrývákem. Hnojiv dusíkatých 
-:--- mrvy chlévské - jako reservních hnojiv při orání a kypření půdy nedáváme, poněvadž 
Je~nak hnojivy reservními nejsou, jednak z mnohých jiných důvodú, z růchž nejdůleži
tčJ~~m jest ten, že se jimi účinnost jejich při současném podávám reservmch hnojiv 
vzaJemně porušuj e. 

Za to však je velice dobře pokTýti propracovanou již půdu lehkou vrstvou set lelé 
ml'Vy chlévské, aby se podporoval vývoj bakterií půdních. Nejvhodnější dobou pro 
takováto hluboká zpracovám půdy jest podzim pro janú sázení a je nejlépe celý hl'ubo
zoraný povrch půdy nechati neupraven přes celou zimu, aby clo púdy mohl dobře vnikati 
vzduch a aby půda mohla do sebe pojmouti veškerou zimní vláhu a aby mráz na rů lépe 
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mohl účinkovati, event. jak již řečeno bylo, přihýti ji setlelým hnojem, což nikterak 
není na újmu účinkům mrazů, dešťú a sněhú. Právě pro tento blahodárný účinek mmzu, 
který púdu činí sypkou a kyprou jest podzimní zorání do hloubi lepší a účinnější než jarní. 
Z jara pak, jakmile povTch půdy dostatečně oschnul, půdu dobře tuovnáme a zasadíme 
stromy na označená již před tím místa a misky v okolí stromů pokrýváme buď set lelým 
hnojem nebo rašelinou. Tím je půda pro dlouhá léta připravena nejen pro stromy ovocné, 
ale i jiné plodiny, t. zv. podplodiny, jež ve velkosadech za účelem rentability vedle 
stromů ovocných pěstujeme. Toto hluboké zorá1ú a zkypření půdy múžeme dělati též na 
jaře pro podzimní sázení (jsme-li jisti, že dostaneme na podzim včas stromky), ale tu je 
dobře po zorání a zkypření spodiny půdy půdu ihned uhrabati, aby nevyschla a nejlépe 
oseti celý poVTch lupinou nebo jinými motýlokvětými rostlinami, jako bob atd. - viz 
zelené hnojení - a když jsou v největším stupni vývoje zaorati je mělko. Tím zmnoží 
se silně humus půdy (zelené hnojení) a pak možno stromky ilmed po urovnání půdy 
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Obraz č. 7. Půda zoraná hloubkovým pluhem do hloubí 40- 50 cm a spodina mimo to zkypřena 
podrývákem do hloubi 10- 20 cm. 

sázeti . Stromky ihned po zorání půdy sázeti možno není, poněvadž půda je j eště příliš. 
v pohybu a ne usedlá . 

Třaskaviny. Místo hlubokým oráním lze půdu též k YIJh t i třaskavinami, t. zv. 
Amonalem , jehož výbuchy možno kypřiti půdu do libovolné hloubky. J e to prostředek 
ještě laciněj ší než hluboké zorání a velice účinný. 

Amonal dodává „ Velkoprodejna a sklady čsl. monopolních látek výbušných Eruptiva, 
spol. s r . o„ Praha I „ Valentinská 11", kter á na požádání dodá i návod, jak nutno s třaska
vinami zacházeti a odborně vzdělané dělníky, bez nichž kypření půdy by sotva kompet en t
ními úřady bylo povoleno . 

Obdělávání povrchu půdy. 

Vedle tohoto hlubokého propracování půcly, jež dělá se jednou pro vždy, potřebuje 
púda po osazení stromy častého , t. zv. povrchního obclělávání. 

Obdělávání povrchu půdy jest věcí zrovna tak clúležitou jako propracová1ú její do 
hloubi (r igolování atd.). J edno bez druhého by na dlouho neobstálo a jedno bez druhého 
by se plně uplatnit i nemohlo. 
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Strom potřebuje ke svému správnému vzrůstu a plodnosti mčitých podmínek, 
a něž už dříve častěji upozorněno bylo. Je to v prvé řadě nejdůležitější činitel voda, 

~~lo teplo vzduch , světlo a hnojení. Chybí-li jeden z těchto činitelů, jest prosperita 
tron:rn ohrožena, ne-li znemožněna. Ale mezi všepri těmito činiteli musí býti mčitá 

:Ofra určitá harmonie, nesmí jich býti ani mnoho ani málo. Mnoho vody, mnoho vzduchu 
v půdě, mnoho tepla, mnoho hnojení, škodí zrovna tak jako jejich nedostatek. 

Promluvme si nejprve o vodč. 
Nejvíce vody spotřebuje stl'om ovocný v době svého největšího vzrůstu, v měsících 

květnu červnu, červenci. V té době podle výpočtů Osterwaldera (viz stať: životní jevy 
stromu) potřebuje hrušeň 16 m vysoká a 10 m široká za slum1ého počasí za 24 hod. 
až 319 litl'ů vody. Ale zrovna v tu dobu jsou srážky dešťové skoro pra.videlně nejmenší 
a strom je odkázán v té době na zásoby, jež se vytvořily a do půdy vssály v době zimní 
a časně jarní. Hluboko zpracovaná půda je má, poněvadž všechny vody sněhové pohltila 
a drží je svou zvýšenou kapacitou vodní. Na uchování správného množství vody má 
tedy v prvé řadě vliv kyprost půdy, jíž jsme dosáhli rigolováním nebo hlubokým zoráním. 
Ale nesmíme se domnívati, že tato kyprost půdy rigolováním dosažená bude míti věčné 
trvání bez našeho dalšího pl-ičinění. Tuto kyprost půdy musíme udržovati v tom stavu 
dále. A toho dosahujeme stálým okypfováním povrchu půdy. Stálé okypřování půdy 
má mnohdy daleko větší vliv na půdu, než jakékoliv hnojení a zalévání. Půda rigolovaná 
pohlcuje do sebe značné množství vody, ale ztrácí jí také velké množství vypařováním 
z povTChu púdy a tomu v prvé :foclě musíme zabrániti. 

Bylo již řečeno dříve, že těžké púdy jílovité a těžké hlíny nerigolované jsou složeny 
z velice jemných minerálních součástí a prostory mezi jednotlivými součástmi. že jsou 
velice hojné a malé (kapiláry). Čím však jsou tyto prostory užší, tím více a do větší 
výše se jimi. zvedá voda ze spodiny do vTChu a tím rychleji se vypařuje. Tedy pt'tdy těžké 
ztrácí vypařováním z povrchu značné množství vody. Ale za to jejich propustnost pro 
vodu směrem dolů , nejsou-li rigolovány, je velice malá, takže vody srážkové zt'tstávají 
většinou ve vrchních vrntvách půdy, odkud se lehko vypařují a do hloubi nevnikají. 

U půd sih1ě písčitých a tedy hrubozrnných je tomu úplně obráceně. Jejich propust
nost pro vodu srážkovou je velice značná, voda jimi. rychle do hloubi prosakuje, poněvadž 
otvory mezi jednotlivými součástkami jsou příliš velké, ale tyto velké otvory jako kapi
láry příliš hrubé nemohou vodu zespodu zvedati nahoru, poněvadž jejich kapilarita je 
tak nepatrná, že s ní ani mnoho nepočítáme. Tedy půdy hrubozrnné ztrácejí svou kapila
ritu a voda se z nich ztrácí prosakováním dolů a ne vypařováním. Kdyby se nárn nyní 
podal-ilo učiniti povTch pt'tdy těžké, jejíž kapilarita je značná, hrubozrnným, takže by 
kapiláry dříve jemné staly se širokými., ztratila by tato povrchová část svoji kapilarit u 
a voda přestala by se z půdy vypařovati. 

A této přeměny dosahujeme právě okypřováním pov rchu půdy, jímž jednotlivé 
jemné součástky púdy od sebe vzdalujeme, prostory mezi nimi děláme většími. a tím 
přerušujeme jejich kapilární sílu. Pticla okypřená zamezuje vypařování a veškerá voda 
v půdě uchovává se výhradně k potřebě st romu na ní žijícího beze ztráty a v tom spočívá . 
hlavní význam povrchového , obdělávání půdy. Část okypřená sice vyschne, ale půda 
pod ní ztl.stává vlhlrnu. 

Odtud lidové rčení, že jedno okopá1ú je lepší, než dvojí zalévá1ú. Má tedy toto · 
povTChové okypřování půdy velký význam, zejména v našich krajích, kde srážky vod1ú 
jsou často příliš malé a kde musíme všecko své úsilí věnovati tomu, aby alespoň tyto 
srážky zůstaly půdě uchovány a zbytečně se neztrácely. 

Zejména nebezpečným pro vypařování vody z půdy je tvoření se škraloupu na 
povrchu púdy po prudkých deštích, kde součástky půdy zase se ubíjejí a. spojí v pevnější 
vrntvu, prostory kapilární zase stanou se úzkými. a vodu hojně vypa.řují. Škraloupyne
tvoří se však jenom ubitím půdy prudkým deštěm, nýbrž i' tím, že voda vypařující se 
z půdy není již čistou vodou, nýbrž obsahuje v sobě rozpuštěné minerální součástky, 
které se vypařovati nemohou a usazují se na povrchu v podobě škraloupu i bez deště 
prudkého. I některá umělá hnojiva (kainit) tvoří šln'aloup, a zalévání močůvkou jest 
v tom ohledu proslulé. 
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T yto škraloupy musíme stálým okypřováním ničiti, ba vůbec a.ni nedovoliti, aby 
se tvořily. 

Důležito je také půdu v okolí stromů po každé práci ušlapanou, okypřovati. Zejména 
nepracujme nikdy v půdě, pokud je mokrá (mimo podzimní rytí, které i v mokré půdě 
v případě nutnosti dá se prováděti) a nešlapme po ní, poněvadž tím ji udupáváme, zvy
šujeme její kapilaritu a zbavujeme ji vody. 

Jest tedy hlavním účelem jak rigolování tak i povrnhového kypření zadržeti veškerou 
srážkovou vodu v půdě, aby se nemohla ztráceti bezúčelně a přišla k dobru jen stromům 
ovocným. 

Aby zadržová1ú vodních srážek , zejména zimních a jarních bylo co nejdokonalejší, 
musíme každoročně na podzim i půdu rigolovanou dobře porýti, nebo ve velkých sadech 
zorati, třeba by i byla mohá a to dosti hrubo, aby jednak srážky zimní dobře pohltila, 
j~dnak aby povrch půdy účinkem mrazu stal se sypkým a jakm ile na jaře půda oschne 
tolik, aby se n a ní pracovati mohlo a jakmile janú práce jsou skončeny, okypřujeme její 
povrchní část okopáváním nebo jiný m způsobem - v iz dále - aby voda se z ní ne
ztrácela. 

Půda však vedle vody potřebuje nutně též vzduchu. Vzduch jest nezbytnou pod
mfokou života bakterií púdních, vzduchu je třeba však i ke všem chemickým procesům 
v púdě, vzduch u potfooují i kořeny ke svému dýchání a přebytečný kyslič1úk uhličitý 
při všech těch pochodech vznikající, musí býti současně odváděn z púdy ven. 

Všem těmto podmínkám fysikálním, biologickým i chemickým vyhovuje púda, 
do hloubi propracovaná a stále v tom stavu udržovaná povr chovým okypřováním. 
J enom tím způsobem docilujeme dostatečného větrání půdy a odvádění přebytečného 
množství kyslič1úku uhličitého . Púda povrchově neokypřená, škraloupovitá, obmezuje 
silně přístup vzduchu do půdy a t ím i oteplování půdy a odvádění přebytečné kyseliny 
uhličité se všemi nepříjemnými dúsledky na výživu stromu. 

Okypřová1ú povrchové půdy má vedle toho i tu výhodu, že zbavujeme půdu plevele, 
který jí béře jak vodu tak;i živiny. 

Z toho všeho je viděti velkou dúležitost správného povrchového obdělávání půdy. 
Účinek tento můžeme však ještě stupňovati , přikryjeme-li okypřenou půdu rašelinou 
nebo po případě i hnojem nebo mulchováním - viz dále - čímž silně podporujeme 
v lhkost půdy a zabrailujeme téměř úplně vypařování vody z ní. 

Naopak zase silně odnímáme půdě vodu, osejeme-li ji travou, poněvadž tráva 
spotřebuje značnou část vody půdní pro sebe, což budiž zatím jenom mimochodem ře
čeno , poněvadž o t omto důležitém činiteli budeme ještě mluviti později. Tak podle 
Wolnyho půda pod travou obnáší pouze 12% vlhkosti, půda okypřovaná 24%, půda 
okypřovaná a pokrytá rašelinou anebo hnojem obsahuje 34% vlhkosti. Naopak zase 
v pú.dách mokrých (mokré louky atd.) daří se lépe stromům (pokud o dobrém daře1ú se 
lze mluviti), je-Ji pl\da obrostlá travou , poněvadž t ato značnou část přebytečné vlhkosti 
stravuje. Proto učiňme si pravidlem v půdách normálních, kde t o je možno, neosévati 
půdy travou a kde z ohledů estetických to není možno (zahrádky okrasné), alespoň ve 
velkém okruhu koruny stromkové udržovati půdu volnou a zkypřenou. Tráva i z jiných 
důvodů bývá ovocným stromům škodliva, poněvadž silně omezuje nebo i znemožňuje 
přístup vzduchu do půdy, půda s travou je proto i studenější a stromy n ad travou trpí 
více i škůdci živočišnými i rostli1mý mi a posléze správné hnoje1ú stromů jest možno 
j enom s většími potížemi. 

Při této příležitosti nutno ještě pro úph1ost alespoň hátkou zmínku učiniti o pro
hlubování ornice. Ornicí nazýváme onu povrchní část půdy, kterou rolník oře. Tato část 
povrchu půdy jest bohata anebo má býti bohata humusovými látkami, kterými se živí 
bakterie. Obyčej ně však při půdách panenských, jich ž nebylo dosud užito k pěstování 
stromů, jest hloubka t éto ornice nepatrná. Nebývá obyčejně až na malé výjimky hlubší 
než 15 cm. Při pěstování stromú. ovocných nestačí nám však tato hloubka. My potřebu
jeme ornici daleko hlubší a čím hlubší, tím lépe, poněvadž dostáváme tím pak daleko větší 
množství h umusu životodárnéh o i bakterií v něm, což pro vzrůst stromů je velice důležito . 

Současně humus, jak již ve stati o humusu bylo řečeno , má velkou absorpčm schop
nost pro vodu, daleko větší než půda minerální a prohloubením vrstvy humusové tvoříme 
si v půdě vedle reser voiru spodiúho nový r eservoir vodní ve vrstvě humusové, který 
k aždou dešťovou srážku zachycuje a drží a jenom přebytky pouští do reservoiru spodního. 
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Nejlépe by nám vyhovovala vrstva ornice o hloubi 30 cm i více a mohlo by nás 
lehko na.padnouti hlubokým zoráním nebo zrytím prohloubiti vrstvu ornicovou. Ne
učinili bychom však dobře, poněvadž tímto prohloubením dostali bychom sice hlubší 
vrstvu ornicovou, ale ne humusovou a bakterielní, naopak tak silným zoráním bychom 
dostali navrch mrtvou půdu bez humusu a bakterií a ochudili bychom vrchní část půdy 

0 
ně. Proto, chceme-li povrch půdy co do obsahu humusu a bakterií prohloubiti, musíme 

tak pouze ponenáhlu činiti. Radí se proto prohlubovati ponenáhlu vTStvu humusovou 
pouze o 2 cm ročně, neuškodíme však stromům, budeme-li tak činiti rychleji, abychom 
průběhem asi 4 let dosáhli 30 cm hluboké vrstvy humusové a při tom hnojiti po všechna 
ta. léta mrvou chlévskou, anebo není-li jí vůbec , silně rašelinou, která jest rovněž humuso
tvorným hnojivem nebo jinými humusotvornými hnojivy - viz dále. Že mohutnost 
vrstvy humusové je pro zdar a plodnost všeho ušlechtilého rostlinstva velice důležitá, 

0 tom nás velice názorně poučují tabulky Wolnyho, podle nichž na 4 m 2 půdy s mělkou 
vrstvou humusovou, sklízeno bylo 7.960 g brambor, na půdě s vTStvou humusovou 
do 16 cm hloubky 11.840 g, na půdě s vrstvou humusovou clo 36 cm hloubky 13.910 g 
brambor. 

Jakým způsobem okypřujeme povrch půdy a jakých nástrojů k tomu 
použiváme? 

Půdu okypřujeme tím, že vrchní její část lehko prokopeme asi do hloubi 3-4 cm. 
Nástrojů k tomu upotřebujeme různých. - Viz obraz č. 8. - Jest to v prvé řadě lehká 
kopačka tvaru a asi 4-5 cm vysoká a asi 10 cm široká, vždy přiměřeně ostrá, kterou 
půdu drobně okopáváme. Poněvadž však práce s motyčkou dlouho trvá, užíváme raději 
motyček jiných, tvaru b, kterými vlastně povrch půdy prohrabáváme do hloubi asi 

b 

d 

Obraz č. ~· Nás troje k okypřování pfidy: a) málo praktická kopačka, b) kopačka k prohrabování 
~ současnemu urovnání povrchu pfidy, c) ruční kultivátory k drobné práci mezi zeleninou, d) okyp
rovač Pfidy s nožem otáčivým, e) hrábě s železnými zuby, f) kultivátory s potahem koňským pro 

velkosady. 
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3- 4 cm a pak povrchním tahem půdu prohrabanou tuovnáme. Práce touto motyčkou 
jde velice rychle a lze jí při 8 hodinové práci lehko okypřiti zahrádku velikosti 10 arů 
i více. J sou i jiné tvary okypřovačů půdy - c - t . zv. ruční kultivátory, kterými však 
v zahradě ovocné nepracujeme, spíše jich užíváme k drobné práci mezi zeleninou. Výbor
nými okypřovači půdy jsou motyčky, jejichž nůž je otáčivý, takže jedním pohybem jimi 
půdu prohrabeme a opačným tuovnáváme - d - . Ve své zahradě užívám pouze 
těchto a jsou všude v obchodech semenářských k dostáiú. S těmi pracuje se ještě lépe 
a daleko rychleji a plevel se jimi dobře ničí. Ve větších zahradách lze užíti i hrábí širších, 
železných se zuby mírně obloukovitě zahnutými, s kterými se pracuje velice dobře 
a r ychle - e. 

V sadech pohúch i velkosaclech okypřu;jeme půdu mezi jednotlivými fadami stromú 
lehkými kultivátory pérovými s potahem ko11ským - / - nebo t. zv. pospěchy nebo 
bránami železnými třídílnými - viz obraz č. 8a - v těsném okolí strorokú ručními 
motyčkami. · · 

Obraz č. 8 a. Okypřování pfidy ve velkos adech bran ami 2- až 3-dílnými 
s potahem koňským. 

únava půdy. 

Malokterá otázka v ov.ocnářství je tak málo prozkoumána a propracována 
jako f'tato. 

J est to určitý stav půdy, jemuž jsme dali jméno „ únava", ale nevíme o něm vlastně 
ničeho, lépe řečeno ničeho positivního , nevíme, proč povstává a jaký jest podklad jeho. 
Ale zjev ten je tady a nutno s ním počítati. 

Zhynul-li nám v zahradě buď stářím nebo nemocemi určitý dTuh stromu, na pl'·. 
jabloň a vsadíme-li místo něj na totéž místo zase j abloň, nepůjde již tak dobfo jako 
strom prvý, její vzrůst bude slabší, bude trpěti ještě více nemocemi a bude méně roditi. 
A čím častěji bychom to opakovali, tím hůře. Rovněž tak špatně by nám šla švestka po 
švestce, broskvoň po broskvoni, slíva po slívě, srstka po srstce, rybíz po rybízu, jahoda 
po jahodě atd. a tomu zjevu říkáme únava půdy. Ještě nejlépe ze všech snáší hrušeň 
vsazení po hrušni, ale trpí také a víckrát po sobě bychom si to dovoliti nesměli. 

Táž půda nesnáší prostě dobře druhého osaze1ú týmž druhem ovocným. Ale týž 
druh ovocný po druhé sázený na tomtéž místě půjde dobfo, vyměníme-li mu v širnkém 
okruhu půdu, anebo vsadíme-li na totéž místo jiný druh ovocný, třeba do staré nevymě
něné půdy. Ale ne vždy . Tak na př. po stromech plochokořenných daří se dobře stromy 
hlubokokořenné, ale opačně to již půjde hůře. I hrušeň na semenáči půjde bezvadně, 
přijde-li n a místo, kde dosud st ála hrušeň na kdouli , ale hrušeň na kdouli půjde špatně, 
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pi"ijde-li na místo, kde dosud stála hrušeň na semenáči. Hrušeň po jabloni možno dobře 
sázeti, za to švestka po jabloni se šp~tně daří, snad prot o, že jsou obě ploc~okořeny. 
za to dobře jdou stromy s ovocem Jaderným po stromech s ovocem peckovitým, ale 
opačně jdou

0

špatně. Malll1y a jahody jdou dobře po rybízu a rybíz po srstce a obráceně. 
Co jest příčinou toho zjevu~ Odpovědí jsou nám pouze dohady. Pokusy úplně na 

vědeckém podkladě konané měly by jen tenkráte plný smysl, kdyby se mohly rozšířiti 
na cllouhá desetiletí a nezbývá nám tuWž ničeho jiného, než spokojiti se se zkušenostmi 
až posud generacemi získanými, které sice podávají některá fakta, ale ta jsou tak ne
určitá a tak rozmanitá a často sobě odporující, že k nějakému definitivnímu úsudku 
dostati se nemť1žeme. Rolník př'i pěstování jednoletých kultm měl více možnosti dělati 
pokusy než my s k ulturami ovocnými, které se mě1ú často až po 60 i více letech a proto 
již dávno přišel k poznání nutnosti každoroční výměny jich a pěstuje na svém poli každý 
rok něco jiného a v určitém pořadí. 

I my u stromků a keřů krátko žijících , jako jsou na př. bobuloviny, víme již, že 
není správno sázeti je na totéž místo po druhé a rovněž tak mohli jsme pozorovati u vad
ných špalírů v zahrádkách, osadí-li se v nich vyhynulá místa novými stromy téhož druhu 
a v době, kdy ostatní stromky špalírové jsou již dorostlé, že nové stromky jdou velice 
špatně, dlouhý čas živoří a nemohou jak se říká s lllÍsta, ale pravé podstaty toho zjevu 

jsme nedznalikl'. ' d t' v t ý t ' l v• . "d lz d bv v dv t 
Pře po a a I , ze s ar s rom vyssa z1vmy z pu y, ne e o re, poneva z s rom 

jiného druhu na tom lllÍstě jde dobfo a pak mll1erální živiny jsou věčny, nezničitelny 
a tvoří se stále nové rozpadem dalším, ale bylo by lze spíše mysleti na jednostrannou 
větší spotřebu živin u určitého druhu stromu v tom smyslu asi, že každý dmh stromů 
má větší spotfobu živin mčitého druhu a že ptl.du jaksi jednostranně vyssává, takže 
do půdy v určitém směru vyssáté nemť1že přijíti zase strom téhož druhu , nýbrž jiný, 
který klade větší nárok zase na jiné živiny. 

Tato domněnka by se zdála dosti přijatelnou, ale snad přece je příčina jiná, spadající 
více do otázky biologické, ótázky vymírá1ú určitých druhú bakterií půdních a vznilrá1ú 
jiných, nepříznivých vývoji druhého stromu téhož druhu. 

Zederbauer na základě pokusů konaných od r . 1927 tvrdí, že únava půdy jest 
v prvé řadě následkem určitých fysikálně mechanických změn v půdě a ty že vykonávají 
pak nepříznivý vliv na bakterie a mikrofloru půdní. Téhož názoru by asi byl Trenkle, 
který tvrdí, že nejčastější příčinou únavy půdy jest jakési zhuštění púdy, které má pak 
za následek změny ve větrání půdy a jejím oteplování, v jejím malém nebo nadměrném 
zásobení vodou a dodává, že to bývá obyčejně následek špatného obhospodařování. půdy, 
zanedbávání humusového povrchu, přehnaného zavodňování, které má za následek 
ochuzování povrchu o různé živiny. J e ovšem přirozeno, že těmito stavy trpí bakterie 
půdní, dýchání kořenů, vylučování kysličníku uliličitého z půdy a nastává jakési otravo
vání půdy ve velkém. 

To všechno však nevysvětluje fakt, proč v té půdě daří se dobře stromu jiného 
druhu ovocného, je-li stav půdy již tak špatný. 

Ale že něco pravdy je i na této teorii, dokazují výsledky, jichž se dociluje po desin
fekci půdy sirouhlíkem. 

Mohou ovšem býti i jiné příčiny únavy půdy, jako jest na př. zakyselení púdy, 
způsobené jejím neobděláváním nebo jednostranným hnojením nebo nehnojením, což 
obyčejně se stává u starých kultUl', kterým již povinná péče se málo věnuj e, nebo odumí
rání starých kořenů a jejich tlení v půdě atd„ ale stále zůstává nerozfošenou otázka, 
proč jinému druhu ovocnému jde táž púda k duhu. 

Jaká jo odpomoc při únavě pUdy1 

O jednom způsobu odpomoci bylo již mluveno dříve. Vysazování stromů jiného 
chuhu ovocného. Chceme-li však sázeti stromy téhož druhu ovocného, jako byly staré, 
bylo by nejideálnější odpomocí proti únavě půdy volba jiného pozemku nebo rozsáhlá 
výměna půdy na pozemku starém. To však z ohledů finančních při novém osazování 
c~lé zahrady nebo pozemku není možno. To bylo by možno snad jen pH osazování jednot
li.vých stromú vyhynulých. V tom případě bylo by velice radno vykopati jámy hodně 
š~·oké, větší než byly původní a zásobit i je novou půdou. Snad by šlo i desinfikovati 
pudu v místě stromu zhynulého sirouhlíkem, ale to je věc dosti choulostivá, poněvadž 
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by tím mohly trpěti i kořeny stromů soused1úch. Podle zkušeností fyto-pathologického 
ú st avu v Bratislavě nepůsobil však sirouhlík při niče1ú pomav na stromy škodlivě 
(Baudyš). Za to při novém osazování celého pozemku jest to prostředek výborný. J ednu 
jedinkou nevýhodu má, že při desinfekci půdy starými stromy jaksi otrávené, ničí se 
současně vše živé z říše živočišné a hub, tedy nejen různé zárodky škodlivé, ale i pon
ravy, myši atd. , nýbrž i tvorové velice prospěšní jako jsou žížaly a hlavně b akterie 
půdm a půda se o ně ochuzuje. Ale to netrvá dlouho. Bakterie žijí též ve tvaru spor, 
jakýchsi mikroskopických vajíček, které jsou obdány skoro nezničitelnou blankou, 
odolávající mrazům a často i varu, na něž sirouhlík nemá tudíž vlivu a ze spor v kra
tičkém čase vyvinují se bakterie nové v množství bývalém . 

Dosud užívalo se sirouhlíku k desinfekci poznovu osazovaných vinic, kdež účinky 
jeho jsou až překvapující a půda ztrácí vešker é známky únavy, takže lze na totéž místo 
sázeti révu vinnou zase a zdá se jako by se jí lépe daNlo než dříve. 

Sirouhlík leje se do jamek vyvrtaných železným kolíkem pomocí trychtýře a ple
chové nádobky v obsahu asi 200-300 g n a 1 m 2 . Jamky dělají se asi 30- 35 cm hluboké 
a dělá se jich v obvodu 1 m 2 asi 5. Při těžkých půdách dělá se jich o něco více a jde se 
do hloubi asi 40-50 cm a dává se až 500 g sirouhlíku na 1 m 2 • Pro rychlejší práci lze 
užíti i injektorů půdmch. Při manipulaci se sirouhlíkem nutno dáti velký pozor , poněvadž 
je nejen jedovatý, ale i lehko zápalný. Nejlepším však prostředkem proti únavě půdy 
zůstává stále nové rigolování nebo hluboké zorání, které přivádí půdu zase do původního 
panenského st avu . 

Kde zmíněných prostředků pro drahotu nelze užíti, jest dobrým osvěžujícím pro
středkem nechati půdu rok nebo dva roky odpočívati. Je známou věcí, že odpočine-li si 
půda ovocnýlni stromy vyssátá několik let po sobě, stačí tento odpočinek úplně k jejímu 
zotavení, zejména byla-li při tom osázena jinýlni plodinalni, bramboralni, řepou nebo 
docela rostlinalni motýlokvětými jako je hrách , čočka, lupina, bob koňský atd. a tak 
pro nové sázelÚ stromů připravena. Hlavně toto t. zv. zelené hnojem je s to silně půdu 
osvěžiti v dobách jejího otlpočinku - viz ve stati o hnojení. 
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HNOJENÍ. 

111 otto: 

S trom orocný rodí i když iei nelnw7'ime, ale málo
kdy. Počítá se, že strom nehnofený, neošetfornný, 
vysolw- nebo polokmen nct pláněti, správněfi ře

čeno na semenáči šlechtěný, nu př. fabloií , při

nese 71lnott úrodu · 31.:rát za 1 O let. '.1.' ýž strom 
sprá'L'ně hnofený rodi 5-Gkrát za 10 let, nepoči-
lafe v to úrocly slabšl. Lttcas. 

Za normálnich poměrů sprá1:11 ě ošetřovaný strom, 
zef mén ct zákrsek, má roctiti každo1·oí·ně. 

J unge. 



Každá rostlina potřebuje ke svému žití pudy, z níž kořeny svými béře vyz1vu. 
Púda, jak v předešlé stati bylo řečeno, jsou rozpadlé a stále a věčně dále se rozpadávající 
minerály, které rozpadem svým mění se ve velkou řadu chemických prvku, z nichž rost
lina žije. Jsou to v prvé řadě drnslík, vápník, fosfor, hořčík, sfra, železo, sodík, chlor a kře
mík. To jsou látky, kterým říkáme minerální. 

Tyto látky stačí plně každé rostlině divoko rostoucí. Ale daleko nestačí rostlině 
kulturou zjemnělé čili rostlině ušlechtilé, jak si ji vypěstil člověk pro svou životní potřebu . 
Rostlina ušlecht ilá má daleko jiné potřeby. 

Stačí jí sice plně množství hořčíku, sfry, železa, sodíku, chloru , křemíku, které se 
v pudě nachází, ale daleko jí nestačí množství draslíku, vápníku a fosforu, které v pudě 
nachází a které jí musíme uměle pHdávati v tom množství, jehož potřebuje . Kdybychom 
jí tyto tři látky v množství potřebném dodávati nemohli - a púda jí je nedodává - šla 
by rostlina kulturou zjemnělá ve svém vývoji pro nedostatek těchto tH látek časem 
nazpět a stávala by se pomalu zase rostlinou divoko rostoucí. 

Vedle zvýšeného množství těchto tří látek potřebuje však každá rostlina kulturou 
zjemnělá zvýšeného množství dusíku a kysličníku uhličitého a ty látky v minerálech pudy 
obsaženy nejsou. Těch puda nemá. '.l'y jsou pouze produktem hnilobného rozkladu látek, 
které dHve živy byly, produktem rozkladu látek organických čili ústrojných. 

Dusík je sice ve vzduchu obsažen, ale v tom tvaru rostlina není schopna jej přijímati. 
Rostlina muže přijímati pouze dusík chemicky přeměněný v kyselinu dusičnou a ta tvoH 
se teprve po mnohých chemických přeměnách rozpadem nebo hnitím látek organických. 
Něco podobného děje se i s kysličníkem uhličitým. I t en je ve vzduchu obsažen, ale pouze 
v malém množství - 0,03 % - a jest ze vzduchu stále pohlcován listy jako dfiležitý 
činitel při asimilaci. Rostlina potřebuje ho však ke svému životu tak ohromně mnoho, 
že by se ze vzduchu brzo vyčerpal , kdyby nebylo jeho stálého obnovování, jeho stálé 
novotvorby a pramenem té novotvorby věčné je také rozklad ústrojných látek. 

A to hnití, ten rozpad látek ústrojných čili tu přeměnu dusíku v kyselinu dusičnou, 
kterou teprve rostliny dychtivě přijímají a t u věčnou novotvorbu kysličníku uhličitého 
pro život stromu nutného zpusobují bakterie pudní. Bez bakterií púdních by této přeměny 
nebylo. 

Všecka tato ohromná činnost životní odehrává se pouze v povrchních vrstvách pudy 
a této biologicky činné vrstvě půdy 1·íkáme h umus. Humus je tedy něco živoucího, ne 
mrtvého, něco stále pracujícího, v stálém pohybu a varu jsoucího a výsledkem té činnosti 
je tvol'ba kyseliny dusičné a tvorba kyslič1úku uhličitého, včcí pro rostliny absolutně 
nut ných. Kdyby nebylo bakterií púdních , nebylo by života. · 

Každá rostlina potřebuje tedy nutně ke svému žití jak látek minerálních, tak sou
časně i látek, které tvoří humus čili látek humusotvorných a čím je rostlina kulturnější, 
~ím více pot:fobuje těchto látek a potřebuje jich tolik, že by nestačilo množství, které by 
JÍ půda za normálních poměrů dodávati mohla. 

Proto tyto látky musíme každé kultUl'ou zjemnělé rostlině dodávati, abychom ji 
pěstiti mohli. Z látek minerálních je to draslo, fosfor, vápno a mimo to musíme dodávati 
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půdě stále látky humusotvomé pro zvýšenou výrnbu kyseliny dusičné a kysličníku 
uhličitého . 

A umělému dodávání těchto látek říkáme hnojení. 
Ale hnojení nesmíme chápati tak úzce, abychom pod slovem tím rozuměli pouze 

dodává1ú živin , jichž se půdě v potřebné míře nedostává. Do pojmu hnojení musíme za
hrnouti tóž každý zálu-ok člověka směřující k tomu, aby jún dány byly příznivěj ší 
podmínky ke vzrústu a plodnosti ušlechtilému rostlinstvu a tedy i stromu ovocnému. Jest 
tedy současně hnojením každé fysikální zlepšování půdy, na. př. každé zpracování půdy 
do hloubi, kterým stávají se více přístupnými všecky zdroje živin mineráhúch, i každé 
povTChové obdělávání půdy, kterým umožňuje se lepší výměna vzduchu a kysličníku 
uhličitého s půdou čili její větrání a zamezuje se nadbytečným ztrátám vody, což je v na
šich poměrech zrovna tak důležité jako hnojení živinami, ne-li často důležitější. 

To všecko dohromady t eprve dává slovu hnojení pravý význam a jedno bez chuhého 
je hnojením nedostatečným, polovičatým. A toho budme vždy pamětlivi. 

účinky jednotlivých látek, jichž k hnojení užíváme. 

1. Dusík: je v prvé řadě nutný k výrobě bílkoviny, nejdůležitější to součástky buňky. 
podporuje silně vzrůst všech částí stromu: dřeva, kořem"t, listí i plodů. J e-li dusíku ne
dostatek, strom ovocný špatně roste anebo neroste vůbec, udržuj e se jen s bídou při životě. 
nerodí, a rodí-li, rodí málo, ovoce malé a opadávající, list nelÚ sytě zelený jako u zdravého 
stromu. 

Při nadbytku dusíku dostavují se tyto zjevy: silný vzrůst stromu, neplodnost , anebo 
jsou-li tu a tam jaké plody, vyzrávají jen pomalu, jsou měkčí, houbovité struktury, často 
náchylny ku hnití. Důležito jest též, že strom při nadbytku dusíku dlouho do podzimu 
roste, že dlouho neukončuje s~ého vzrůstu a proto v zimě rád vymrzává, má dřevo měkčí, 
silně náchylné k rakovinám a jiným nemocem a strom bývá více napadán škůdci z říše 
živočišné i rostlinné. 

2. Fosfor, obyč. kyselina fosforečná: slouží též k tvorbě bílkovin a je jejich podstatnou 
součástí, hlavně jádra buněčného , ale v prvé řadě podporuje zakládání květů a tím 
i plodnost, ale nebude podporovati plodnosti, nemá-li strom současně dostačujícího množ
ství dusíku a drasla s vápnem. Kyselina fosforečná musí býti stále a každoročně půdě 
dodávána, poněvadž všechny rostliny i stromy ušlechtilé jí nutně potřebují. Obzvláště 
u stromů s ovocem peckovitým je velice důležita a nesmí těmto chyběti, poněvadž plody 
by opadávaly, nemajíce dostatečného množství fosforu ku tvoření pecek. Fosfor podporuje 
silně zrá1ú ovoce a plody jsou pH jeho dostatečné pHtomnosti lépe vybarveny a daleko 
chutnější a aromatičtější. Nemá-li půda dostatečného množství fosforečné kyseliny, 
dostavují se těžké poruchy vývojové, třeba by nebyly tak záhy viditelny jako pl'i nedo
statku dusíku a.nebo drnsla (Thiele). 

3. Draslo: je rovněž nepostrádatelnou živinou, ale plný účinek může vyvinouti jen 
tehdá, je-li v pt'tdě přítomno též dostatečné množství vápna. Bez vápna nemá takového 
účinku. Bez drasla by nebyl vzrůst možný. Hraje velikou úlohu při asimilaci, dodává 
dřevu pevnost a odoh1ost proti nemocem a vlivům povětrnostním, tvoH pevný, tuhý, 
tmavě zelený list. Rakovina při stromech správně draslem zásobených se téměř ani ne
vyskytá, zejména ne tam, kde s draslem je v správném poměru spojeno vápno. Škodlivé 
účinky přehnojení dusíkem vyrovnává draslo, škodlivé účinky přehnojení draslem vy
rovnává vápno a obráceně. Má velký vliv na pevnost plodů a na jejich uchovatelnost , na 
barvu a celkový vzhled i na jeho chuť. Nedostatek drasla mívají zejména půdy lehké. 

4. Vápno: je velice důležitou živinou, ale není jen a pouze živinou, nýbrž má velký 
vliv i na přeměnu různých látek minerálních v půdě a na její fysikální vlastnosti. Čili 
půdu propustnější pro vzduch i vodu , neutraJisuj e škodli,ré kyseliny půdní, podporuje 
rozklad organických látek v humusu a vzrůst b akterií půdních, či1ú půdu sypčí. 

Vápna spotřebuje tudíž půda mnoho a bez vápna by ani ostatní hnojiva nemoh la 
plně svúj účinek vyvíjeti . Ale nesmí se též půdě dáti v přemíře, poněvadž by se jím 
příliš urychlovala pfoměna živin mineráhúch v půdě, což by mělo v zápětí dosti rych lé 
ochuzování púdy o živiny minerální a půda by potřebovala pak dlouhého času ke svému 
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taveiú. Dobře to vystihuje nčmecké pofokadlo: „Kalken macht reiche Vater aber a.rme 
~~bne" . (Mnoho vápna dělá rodiče bohatými. ale děti chudými.) 

Kde jsou stromy dobře a správně vápněny, nevyskytá se rakovina, zejména jsou-li 
·oučasně i správně hnojeny draslem. Tane mi na mysli případ z mého blizkého sousedství, 
~de v zahrádce stál polokmen Peasgoodu , majitelem Vti.bec neošetřovaný a taldka zničený 
1~akovinou. která byla nejenn~ kme1~i, ~~e i všude na větvích. Strom byl ob~ypán krva~ou 
mšicí. Po čase soused stavěl Jakousi pnstavbu k domu a vykopal pod zmčeným takrka 
·troroem objemnou jámu pro hašení vápna, bez ohledu na kořeny . Druhý l'Ok n a to neměl 
\ rom ani jediné m šice krvavé a rak ovina pni.během málo let se bez jakéhokoliv léčc1ú plně 
~yhojila a dnes stojí strnm zdráv a rodí. 

Účinek vápna v pi'.tdě na rakovinu jest tedy velký a nelze dosti dútklivě raditi zahrád
kál'úm, aby se vždy starali o patřičnou zásobu vápna v zahradě. Má velký vli.v na vývoj 
plodů a obsah cukru v nich a plody býva.jí zejména po vápně krásně vybarveny . Vápno 
sib1ě se z půdy ztrácí (i v půdách vápenitých), zejména z vrchních vrstev půdy. Počítá se, 
že z jednoho čtverečního metru púcly vylouhuje se asi 50 g vápna ročnč (Lucas) a je tudíž 
vidno, jak di'.tležité jest stálé přihnojování púdy vápnem. 

Bylo by však mylno domnívati se, že hnojení dusíkatými látkami podporuje jen bujný 
vzrúst stromu, hnojení draslem že dodává stromu jen pevnost jeho kostry a fosfor že jen 
zpti.sobuje plodnost stromu. Naopak dlužno vždy míti na paměti, že jen správná harmonie 
všech těchto látek dodivá stromu to, čeho potřebuje jak ke vzrůstu tak i k plodnosti a že 
žácb1é nesmí býti ani nadbytek ani nedostatek. Na př„ bude-li ve velkém nadbytku dusík, 
nebude plodiL tfoba byl fosfor v dostatečné míře přítomen, poněvadž strom bude příliš 
bujně rústi, ale nebude také p lodú pl'i nedostatku dusíku, poněvadž strom potřebuje vedle 
ostatních látek též dusíku ve správném poměru. 

Zejména na jednu věc nutno dáti velký pozor, ač dosud se jí v ovocnál-ství málo dbalo 
a dosud málo dbá . Jest to vzájemný poměr mezi draslem a vápnem. Draslo a vápno se 
úči n.kem svým obzvláště dopl,,i'Ju jí a nesmí v pů.dě ani jeclno ani druhé chyběti. Opomenutí 
tohoto pravidla může mít i v zápčtí zlé následky. Zákon Vossi'.tv o proporcionchúm v livu 
jednotlivých hnojiv na sebe praví: „mnoho drasla potřebuje vždy mnoho vápna a mnoho 
vápna žádá mnoho rhasla" a zákonem tímto je nutno bezpodmínečně se Hditi. Je-li l'Ost
lina jakákoliv drn.slem slabč hnojena a pohnojí-li se silně vápnem, potlačí vápno úplně 
účinnost drasla a rostlina nemůže pak drnsla využíti a může to míti :dé následky zrovna 
tak jako pohnojí-li se silně draslem a málo vápnem, jak je velice pěkně znázorněno obráz
kem vzatým z cUla Stříteského (obraz č. 9). 

Tohoto pravitlla musíme si býti obzvláště dobře vědomi, poněvadž nedbám jeh o 
mohlo by se nám zle vymstíti a nikdy nehnojiti draslem bez vápna, není-li toto v půdě již 
přítomno a obráceně nehnoj iti vápnem bez drasla. 

Obrciz č. 9. Bramborová rostlina . 
a) správně hnojená draslem i vápnem, b ) slabě hnojená draslem a silně vápnem, 

c) málo vápnem a silně draslem. Obrázek podle Střl teského. 

b 
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Jsou tedy veškerá hnojiva k sobě v určitém velice dúležitém poměru, ale vystihnouti 
tento poměr vzájemný je velice těžko , zejména když zdar stromu závisí nejen na hnojení, 
nýbrž také na činitelích jiných, jako jsou činitelé povětrnost1ú, fysikální vlastnosti půdy, 
voda, klima atd. a teprve to všechno dohromady dává strom zdravý a plodný. 

Jakousi direktivu dává nám v tomto ohledu 

Liebigův zákon minima, 
který praví: „Vzrůst rostliny a její plodnost závisí od té nezbytné živiny, která je rostlině 
v nejmenším množství k disposici." Za nezbytné živiny považuje Liebig jen dusík, kyse
linu fosforečnou, draslo a vápno a praví: Dáme-li ku př . pť1dě tolik dusíku, aby vystačil 
pro úrodu 15 q jakékoliv plodiny, třeba zelí, a tolik fosforu, aby vystačil pro úrodu 30 q 
jakékoliv plodiny, třeba zelí, a tolik drasla , aby vystačil pro úrodu 25 q jakékoliv plodiny, 
třeba zelí, a tolik vápna, aby vystačilo pro úrodu 50 q jakékoliv plodiny, třeba zelí, skli
díme vzdor tomu, že všechna ostatní hnojiva jsou hojně zastoupena, pouze 15 q zelí, 

O braz č. 10. Dobeneckova káď dolbře znázorňující Lieb~gfiv záikon minima. 

poněvadž dusík je v nejmenším množství zastoupen. Byla tedy ostatní hnojiva v tom 
množst ví daná pouhým vyhazováním peněz. Zvýšíme-li druhý rok množství dusílrn 
o tolik, aby nám vyn esl 50 q zelí, sklidíme ho pouze 25 q , poněvadž nyní je zase v nej
menším množst ví dn"slo. Zvýšíme-li pak množst ví drasla v půdě, aby vystačilo na úrodu 
50 q zelí, urodí se nám ho pouze 30 q , poněvadž úroda i vzrůst řídí se podle látky v nej
menším množství zastoupené, a tou jest ny1ú fosfor, který stačí pouze na 30 centů úrody. 

Brzo se však ukázalo, že zákon minima t akto vyslovený, ač v jist ém směru správný, 
nevyhovuje, poněvadž o zdaru jakékoliv rostliny, tedy i stromu ov ocného, spolurozhodují 
i jiné důležité faktory životní, jako v oda„ fysikáhú vlastnosti půdy, světlo, t eplo, čim1ost 
bakterií atd„ poněvadž , kdybychom i dali půdě všecky nezbytné živiny Liebigovy, aby
chom docílili úrody 50 centlt zelí, nedosáhneme jí, bude-li se nedostávati jenom jedinkého 
činitele z vyjmenovaných, ku př. vody, nebo bude-li půda nepropustná, nebo nebude-li 
čim10st bakterií na výši svého úkolu atd. Na základě těchto námit ek byl zákon Liebigův 
dodatečně i o tyto faktory doph'í.ován, až dospěl nyněj ší podoby . 

Nynější smysl Liebigova zákona minima je dobře schematicky znázorněn připojeným 
obrázkem „Dobeneckovy kádě" vzatým z díla Werthova (obr. č. 10). 

Ač sám Werth se staví i proti doph1ěnému zákonu Liebigovu dosti kriticky a končí 
svoji kritiku slovy : „názory vědcův mění se časem a s nimi i jejich zákony", milerád 
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doznává, že vzdor _mno?f?1 poc~yb~m, které_ m~, nezná vhodnějšího prostředku, kterým 
b vysvětlil praktikovi zakladní pOJIDY hnoJeru. 

Y Ale ani nyní po doplnění a opravě, ač v mnohém nám poskytuje cenné poznatky, 
elze zákonu Liebigovu dáti takovou všeobecnou platnost jako dosud se mu přikládá, 

~oněvadž i t u mnohé nechává nevysvětleno, jako ku př. následující fakt: Řídí-li se vždy 
i'íjem živin podle zákona minima, proč dostavuje se jednostranné přehnojení stromu 
~a pi". dusíkem, ~dyžv by tomu látl~a v minim~ se nacházejí~~ neměla dovoliJi ! ~á. ~ed~ 
zákon :ro.inima, mll'ně receno, alespon vážné trblmy a nelze se Jlill bezpoclmínecne nd1ti, ac 
pro praxi má velkou cenu. 

Vliv hnojení na jednotlivé druhy půd. 

O potfobě a zpúsobu hnojení rozhodují též fysikální vlastnosti půdy, jak již ve stati 
0 pii.dě bylo řeče1;1o; Půcly leh~o propust?ié (písčité) s~ra~j í všecka hnojiva; ve,li~e ry~hle 
a tato i prosakovamm do spodiny se v ruch rychle ztracep, proto bylo by plýtvanrm, zaso
bovati je hnojivy tou měrou, aby hnojiva v nich na delší dobu účinkovala a hnojíme je 
tudíž podle potřeby, méně, ale každoročně: púdy činné. Naopak zase pi'idy těžké jílovité 
nepropouštějí hnojiv do spodiny, dobře je vážou, zásoby hnojiv vydrží v nich dlouho až do 
úplného jejich vyčerpá1ú: púdy nečinné nebo málo činné. - Proto hnojíme půdy ty 
hnojivy přirozenými jen jednou za 3- 4 roky (v prvém roce po hnojení účinek slabý, 
v druhém a třetím roku poměrně největší, ve čtvrtém roku již hodnč slabý). Půdy těžké, 
jílovité, chovají v sobě velice mnoho živin minerálních, ale ve stavu pro rostliny jen těžko 
a pomalu vnímatelném, proto vypomáháme jim tím, že dáváme jim hnojiva umělá, lehko 
vnímatelná. Takovým lehlrn vnímatelným hnojivem je ku př. vysokoprocentní sůl dra
selná - vedle jiných vysokoprocentních solí draselných, kterých neuvádím a uváděti ne
budu, abych nemátl pojmů. Ale solí draselných můžeme užívati jen v pii.dách vápnem 
hnojených buď již dříve anebo současně s draslem, poněvadž je dokázáno vědeckými 
zkouškami, že draslo bez vápna nep:hcbází v púdě k platnosti. 

Drasla ve formě kainitu v púdách těžkých neužíváme, jednak pro jeho malý obsah 
drasla (12-15%) a jednak proto, že obsahem svých vedlejších solí podporuje kyselost 
půdy a půdy jílovité rády bývají kysely už samy sebou. Kainitem hnojíváme jen půdy 
propustné anebo při hnojení reservním - viz rigolování půdy. 

Z hnojiv fosforečných užíváme u půd těžkých raději superfosfátu, poněvadž jeho 
účinek na půdy těžké je lepší než těžko rozpustné Thomasovy moučky. 

Vápna v půdách těžkých užíváme hojně, jednak pro jeho účinek fysikální, jednak pro 
vliv chemický (neutralisace kyselin) a jeho účinky na jiné živiny. 

Jak vidno již z řečeného, není otázka správného hnojení tak jednoduchá a dalším 
výkladem stane se daleko komplikovanější, aby na konec stala rn velice jednoduchou, 
pochopili-li jsme základní pravidla. 

Zatím chci se zabývati ještě otázkou: 

Kdy máme hnojiti 1 

Zde jsou platna asi následující pravidla: Hnojem přirozeným (nu'vou chlévskou) 
hnojíme vždy na podzim, nikdy z jara, poněvadž přes zimu nastupuje v něm částečný 
rozklad a z jara již lépe působí; nikdy průběhem léta , poněvadž strom se v tom případě 
udTžuje dlouho ve vzrůstu , dfovo jeho nevyzrává a snadno zmrzá. O podrobnostech viz 
dále. Výjimku tvořil by snad hnůj koňský, kterým hnojíme na j aře. 

U umělých dusíkatých hnojiv musíme však činiti rozdíl. Dusíkem ve tvaru ledkovém 
hnojíme vždy na jaře, poněvadž účinek jeho je vždycky krátký a rychlý. Můžeme docela 
ve vhodných případech - viz dále - hnojiti jím i v létě. 

Dusíkem ve tvaru amoniakovém hnojíme však vždy na podzim, poněvadž půda jej 
váže a tížeji rozpouští a stromu pli.jde k dobru teprve později. 

Hnojiv fosforečných můžeme užíti kdykoliv, na podzim, v létě i z jara, kdy zejména 
lebko rozpustná hnojiva fosforečná (superfosfáty), užijeme-li jich v časném jaře, mají 
značný vliv na zakládání květných puků i na jakost plodů. Výjimku tvoří Thomasova 
moučka, která je těžko rozpustná a kterou hnojíme obyčejně na podzim, ač i časně z jara 
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jí hnojiti mi'.tžeme. Hnojivy fosforečnými jako Thomasovou moučkou tak i superfosfáteu1 
můžeme hnojiti i do zásoby (hnojení reserviú), poněvadž i lehko rozpustné fosforečnany. 
ja.ko je superfosfát, půda chemickou proměnou dobře váže a poměrnč dlouho 
uchovává. 

Kain.item hnojíme vždy na podzim a raději v pozdním podzimu, aby zvýšenou 
vlhkostí půdy l'Ozpustily se jemu přimíšené vedlejší soli, jež podporují kyselost půdy. 
Zato vysokoprocentní.mi, již skol'O čistými solemi dmselnými nehnojíme na podzim, 
nýbrž v časném jaru. 

Vápnem můžeme hnojiti kdykoliv, na podzim, v zimě i z jara, ale mimo půdy silně 
písčité nesmíme jím hnojiti každý rok, poněvadž bychom tím mohli půdu vápnem pře
hnojiti. Musíme vždy počítati s tím, že půdy, třeba bychom je nehnojili každoročně 
vápnem čistým, hnojíme přec téměř každoročně hnojivy, které obsahují až i 50% vápna 
i více (Thomasova moučka, Ostravský ledek, vápnodusík atd.) a tu kdybychom mimo to 
ještě každoročně hnojili čistým vápnem, přehnojili bychom je. A púda pfohnojená vápnem 
má rušivý účinek na draslo a mimo to vápno rychle rozkládá dusíkatá hnojiva, čímž se 
tato rychleji ztrácí. Proto hnojíme vápnem jen občas , abychom se vyhnuli těmto nepH
jemným clúslecUcům. 

Jenom fosforu půda ani přehnojená vápnem neškodí, poněvadž vápno silně fosfor 
váže a činí jej těžko rozpustným, takže v půdě déle vydrží a účinek jeho jest proto jen 
pomalý. 

Ny:iú jest teprve možno přilcročiti k podrobnějšímu popisu jednotlivých druhú hnojiv. 
Veškerá hnojiva dělíme na dva velké oddíly: Hnojiva humusotvorná či.li plirozená a hno
jiva umělá. 

A) Hnojiva humusotvorná čili přirozená. 

Jsou nejdůležitějšími hnojivy, pokud vůbec lze v životě organismů mluviti o něčem 
více nebo méně důležitém, a .to ze dvou důvodú. 

V prvé řadě jsou hnojivy humusotvornými, čehož o žádném hnojivu umělém nemů
žeme říci . To jest :jejich první předností. Dodávají púdě látky organické (ústrojné) a oboha
cují půdu bakteriemi a jeclině hnojiva přirozená jsou to, jež umožňují zdar rostliny kul
turní. Žádné hnojivo umělé, posuzováno s této stránky, nemá toho účinku jako hnojiva 
přirozená, která mimo tvorbu humusu jsou takořka jediným zdrojem tvorby kysličníku 
uhličitého prostřednictvím bakterií a rozkladu ústrojných látek. 

Nelze také podceňovati jejich vliv na fysik~íhú vlastnosti půdy. Činí púclu porésnější 
a humus pro svou velkou kapacitu vodní udržuje vlhkost a dává život púdě. A právě tyto 
všecky vlastnosti to jsou, pro které hnojíme hnojivy přirozenými a pro které jsou tato 
nenahmclitelná. 

Za druhé obsahují v sobě skoro všecky důležité živiny (dusík, vápno, fosfor, draslo), 
ale to již je vlastností druhořadou , kterou lépe a vydatněji bychom mohli nahraditi hno
jivy umělými . Ale hnojiva umělá netvoří humusu a neobohacují púdy bakteriemi. a nejsou 
zdrojem tvorby kysličníku uhličitého a nezlepšují fysikálních vlastností půdy (mimo 
vápno), ba některá je přímo zhoršují, ja.ko ku př. kainit pro svou náklonnost ku tvoření 
škraloupú půdy a její hrudkovitosti a nejsou pramenem potravy pro bakterie púclní. 

K hnojivúm přirozeným humusotvorným patř'í rrll'va zví:focí, hnojiva 7.elená, kompost. 
mulchová1ú , mrva umělá, rašelina a některá jiná hnojiva organická jako guano, různé 
kostní a lnevní moučky. 

1. llfrva zvířecí. 

Jest velice důležitým hnojivem humusotvorným, coz JC jeho největší předností. 
Udávati obsah živin v různých nn·vách zvífocích obsažených, má malou cenu jeclnak pl'o 
malé množství jejich - jednak proto, že obsah živin závisí na rúzných měnivých fakto
rech {kl'mivo, stla1ú, stáří a způsob uschování), stačí Hci pollze, že prúměrně obsahují 
asi 0,5% dusíku , chasla a vápna a asi 0,3% fosforu, kterýžto obsah živ.in však nemůže 
plnč krýti potřebu stromu ovocného. K tomu potřebovali bychom velkého množství mrvy, 
které dnes ani vždy nedostaneme. 

Čím méně obsahuje mrva vody, čili čím je sušší, tím rychleji a lépe, ale zato tím 
luatčeji, účinkuje. 

ale I" 

podz 
l\ího. 
jak 1 
'mwd 
IUlli"Í 

tvor 
trvá 
pí::;či 

kaž< 

rok 

pon 
tep I 
ÚČÍI 

cího 

111Íf; 

och 
UC I 
lim 
chu 
hro 
raš 

zvl 

ný 
hn 

tvr 
jin 
tín 
zat 
těž 

ne 



uperfosfátem 
fosforečnany, 
ěťJlě dlouho 

by zvýšenou 
yselost půdy. 

na podziµi , 

0 půdy sil!1ě 
vápnem prc
. každoročně 
i 50% vápna 
hom mimo to 
ojená vápnem 
ojiva čímž se 
· těmto nepří-

0 silně fosfor 
jest proto jen 

druhů hnojiv. 
ozcná a hno-

uviti o něčem 

mělém nemů
ojné) a oboha

rostliny ku1-
jako hnojiva 

by kysličníku 

ůdu porésnější 
. A právě tyto 
teré jsou tato 

fosfor, drnslo ), 
nahraditi hno
ricmi a nejsou 
půdy (mimo 

ost ku tvoření 
aktorie půdní. 
lená, kompost , 
guano, různé 

tší PÍ'eduostí . 
n~ jednak pro 
nivých fakto
ěrně obsahují 
však nemůže 
nožství mrvy, 

• ale zato t ím 

Hno je ní. 41 

Ta.kovou mrvou jest: 

a) Mrvct k01~ská, kozí a ovč~ patří d~ skupinJ'.' h.nojiv suchých a teplýc~, s kr~tkfm, 
le silným účinkem. Tyto hnoJe straVUJl se v pude rychle a proto nehnOJI se JllUI na 

;odzim. nýbrž časně z jara a užívá se pokud lze tmsu ne úplně setlelého, nýbrž čerstvěj
šího. a.Je zase ne úplně čerstvého (viz stať o půdě, ba.kteric denitrifikač1ú). Účinek jejich 
jak bumusotvomý, ,tak i živ,,i:1 je .~r ~n·vén:i ~~oce nejl;p~í , ch·~iliý rok již sl~boučl~S:,'. ~roto 
musí býti obnovovany časteJL Uz1vame-h JICh v puclach silne propustnych (p1sc1tych ), 
musíme jimi hnojiti každoročně a méně. v půdách těžších jednou za dva roky. 

b) Mrva lcravslcá, husí a mrva dobytka vepfového jsou jedním z nejbohatších humuso
tvorných hnojiv . Obsahují hojně vody a patří proto mezi mrvy studené a účinek jejich 
trvá v půdě déle , proto hnojíme jimi v půdách těžších jednou za 3-4 roky, v půdách silně 
písčitých však, které hnůj rychle ztravují a do spodiny propouštějí, hnojíme jimi málo, ale 
každoročně. 

V p-Lidách těžších - jíl, hlína těžká - jest účinek jejich první rok slabý, druhý a třetí 
rok největší. ve čtvrtém roku účinku již značně ubývá. 

V púdách moluých s vysokou spodní vodou nemá žádná mrva zvířecí velkého účinku , 

poněvadž hi~ůj v .nic~ i~ese~~~ ný~rž ~ větší ?~sti zuhelnatí~ V ~údách odv?di;těných, t~cly 
teplejších , treba i tězšwh ucrnlm]e lepe hnu] teplý - konsky atd. , v puclach lehkych, 
účinkuje lépe hnůj studený - kravský atd. 

Na jakost hnoje. pokud se týče jeho živin, má velký vliv okolnost, jakého podestýla
cího materiálu užito bylo v chlévě pro výkaly zvířecí. 

Stla1ú má za účel svou absorpční schopností pro vodu udržovati hnůj vlhl(ým a vázati 
amoniak (chemický t var tlusíku). Nejhorší podestýlkou jsou piliny, jichž by se vůbec 
ncmčlo užívati , lepší je již sláma, nejlep ší rašelina (zvláštní druh rašeliny pro podestýlky), 
která váže nejlépe vodu i amoniak. 600 g slámy zacfrží v sobě 1.600 g vody, 600 g raše
liny zachží 9 litrů vody, 2 g slámy nezachží amoniaku skoro žádného a pouštějí jej 
téměř všecek do vzduchu, odtud známý zápach ve stájích, 2 g rašeliny absorbují skoro 
l litr amoniaku (udání ·wcrthova) . 

Hnůj stále se časem měru, i leží-li na hnojišti a tím více leží-li na hromadě na volném 
místě. Uniká z něho stále dusili: v podobě amoniaku, kyslič1úk uhličitý a voda, čímž 
ochuzuje se o dúlcžité látky a ztrácí na objemu. Změny ty způsobují hlavně bakterie, ale 
ne půchú, nýbrž bývá to ponejvíce střevní bakterielní flora zvířat. Nestrávené částky rost
linné rovněž rychle se v něm ztrácí, hm'lj stává se špekovitým a čím dále tím více živinami 
chudším. Abychom těmto ztrátám zabránili, nenecháváme jej ležet nikdy volně na více 
hromadách , nýbrž jen na jedné a př'iluýváme jej lepenkou , lépe zemí jílovitou a nejlépe 
rašelinou. 

Před tím hnůj na hromadě řádně sešlapeme a častěji jej shora proléváme močůvkou 
zvlášť k tomu upravenými otvory nebo jamkami, které pak zase zalffýváme. 

Nehnojíme nikdy mrvou čerstvou , poněvadž tím vznikají značné ztráty dusíku , 
nýbrž mTVou setlelou, která je daleko lepší a nemísíme jí nikdy s umělými dusíkatými 
hnojivy, poněvadž tím vznikají též určité ztráty. 

Co se týče způsobu hnojení půdy mrvou chlévskou , jsou názory různé . Někteří autoři 
tvrdí, že je nejlépe zarývati lmúj do hloubi až 30 cm, aby se vrstva humusová prohloubila, 
jiní radí za.rývati hnůj tak plocho jak jen možno, aby vzduch měl k němu přístup, a aby 
tím proces tlení byl urychlován. Něktel"í docela radí u púcl těžkých a vazkých hnoje ne 
zarývati, nýbrž pt'lclu jím pouze krýti. Nelze upříti , že i zde bylo docíleno zejména u půd 
těžších , dobrých výsledkt'l (časopis „Rok práce v zahradě", StHtcský, Worth). Já jsem 
vždy mrvu chlévskou mělko asi do hloubi 10-15 cm za.rýval proto, že v té hloubi je nej
větší množství bakterií půchúch a současně i vzduch má dobrý přístup k mrvě. V půdách 
písčitých lze jej zarývati hlou bčji, ale ne přes 20 cm. 

c) Trus holitbí a slevičí - patří rovněž mezi zvířecí trusy teplé s účinkem rychlým, 
ale mnoho nepř·esa.hujícím jednoho roku. Jejich vliv na tvoření humusu je nepatrný, 
poněvadž jich nelze užíti ve větším množství, za to vynikají živinami. Jsou nejbohatším 
trusem zvífocím n a dusík a fosfor (obsahují obojího přes 1,50%, vápna obsahují asi kol 
2%, a přibližně asi 1 % drasla). Lze jich dobře užíti u stromů a stromků se slabým vzrt1s
tem.;·mno7.ství nikdy nepfosahujícím 200 g surové hmoty na l m 2 • Pro jejich ostrý účinek 
neuz1váme jich však rádi k hnojení přímému, nýbrž používáme jich raději na k ompost 
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anebo jako zálivky do půdy. Zálivku připravíme si t ím způsobem, že dáváme trus do kádě 
nebo do starého sudu, rozředíme obsah vodou a necháme jej delší čas i více týdnú kvasiti. 
K dyž vše dobře prokvasilo, odlejeme z toho část do kbelíku a dolejeme kbelík vodou 
tolik, aby vznikla z toho řídká, kalná tekut ina, kterou zaléváme pí1du. Pro malé zahrádky 
při dostatečné zásobě trusu lze toh oto způsobu hnojení dobře použíti. Hnojúne zálivkou 
na jaře pro její rychlý a ne dlouho t r vající účinek. 

d) Močůvka. Tuto neměli bychom vlastně počítati mezi hnojiva humusotvorná, 
poněvadž látek ústrojných obsahuje jen velice málo - pouze 3% - a le patří vlastně jako 
tekutá součástka hnoje zvířecího rovněž mezi hnojiva přirozená, ač velice málo humuso
tvorná. Ale i pokud se týče hodnoty živin v ní obsažených , je močúvka hnojivem velice 
a velice měnivým. Její hodnota je závislá na zpúsobu jejího uchování. Největší cenu má, 
lze-li ji u chovati tak, aby se předešlo velkým ztrátám dusíku unikáním jeho do vzduchu 
ve formě amoniaku a tomu lze nejlépe předejíti nasycením močůvky rašelinou. Užíváme 
k tomu jen rašeliny podestýlkové, která je značně levnější. Močůvkou nasycená rašelina 
je pak i dobrým hnojivem humusotvorným, poněvadž rašelina obsahuje ze všech hnojiv 
humusotvorných nejvíce organických látek - 98%. V tom pHpadč rašelinu nasycenou 
močůvkou zarýváme později na podzim mělko do země . 

Jinak lze užíti močůvky tekuté k zalévání stromů. Ale ať s rašelinou nebo tekutá je 
hnojivem , s nímž nutno velice opatrně zacházeti, ježto s neopatrností užita stává se ne
bezpečnou, poněvadž je hnojivem příliš jednostranným. 

Močůvka čistá, dobře uch ovalá, vodou nezředěná , obsahuje v 500 kg 1 kg čistého 
100% dusíku, 2,75 kg čistého drasla, vápno skoro žádné (asi 0,15 kg) a velice malé množ
ství čistého fosforu 0,05 kg. 

Jeden ar půdy = 100 m 2 potřebuje ročně pro výživu dospělých stromů průměrně 
1 kg čistého dusíku, 0,5 kg čistého fosforu, 1,5 kg čistého drasla a k tomu jako spolučinitele 
dostatečného množství vápna. Pětset kg močúvky dobré by tedy krylo správně roční 
spotřebu 1 aru půdy pouze svým dusíkem. Za to však 500 kg močůvky silně převyšuje 
svým obsahem drasla spotřébu roční (2,75 kg čistého dmsla oproti potřebným 1,5 kg) 
a úplně nekryje spotřebu vápna, kteréh o draslo nutně potřebuje a mimo to dodává půdě 
úplně nedostatečné množství čistého fosforu (0,05 kg místo potřebných 0,5 kg). 

Močůvkou pudu tedy silně přehnojujeme dmslem, ale za to ji sih1ě nedohnojujeme 
fosforem a vápnem. Velké dávky drasla škodí však značně stromu vedle přesycení i tím, 
že přímo poškozují nové kořínky rozkládajíce jejich buňky a proto žádá nutně zvýšená 
dávka drasla též zvýšeného množství vápna, které by účinky jeho jaksi paralysovalo. Ale 
vápna má močůvka pouze nepatrný zlomek, který daleko nestačí krýti zhoubné účinky 
clTasla. Mimo to chová moMvka v sobě úplně nedostatečné množství fosforu 0,05 kg, 
kdežto půda ho ročně spotřebuje desetla'át tolik. 'rím vším stává se močůvka hnojivem 
nebezpečným, jednostranným, s kterým nutno velice opatrně zacházeti, ba některé 
stromy přímo ohrožuje na životě. •rak ku př. jest broskvoň a meruňka oproti močúvce, 
zejména často opakované, velice citlivá, takže jsou i autoři, kteří ji nazývají jedem broskví 
a meruněk a nemělo by se jí u těchto nikdy užívati. Zrovna tak snášejí špatně močůvku 
i ostatní peckovice. U ostatních stromů lze jí užíti, ale jen za určitých opatrnostiúch 
zákroků. 

Ty pozůstávají především v tom, že močůvky neužíváme nikdy čisté, nýbrž na polovic 
vodou zředěné, že poléváme s ní jen pozemek, kter ý je dostatečně zásoben vápnem a že do 
močúvky ještě pfod jejím zfoděním přidáváme vždy na 500 kg 2,5 kg superfosfátu 18%, 
což se rovná chybějícím 0,45 kg čistého fosforu . Superfosfát se v močúvce lehko rozpouští 
a teprve potom zřeďujeme močůvku na polovic vodou a polejeme tímto množstvím 1 ar 
půdy. Teprve pak je půda močuvkou správně pohnojena. Není-li půda správně zásobena 
vápnem, musíme jí vápno dodati, ale ne současně s močůvkou, nýbrž činíme tak již na 
podzim a teprve ke konci ledna nebo v únoru poléváme půdu močůvkou. 

Chceme-li hnojiti stromky menší, špatně r ostoucí, nehnojíme ovšem celého aru, nýbrž 
pouze po čtverečních metrech. Na 1 m 2 půdy potřebujeme 5 kg močůvky, ve k teré r oz
pustíme 25 g superfosfátu a pak zředíme vše na polovic vodou, čili potřebujeme 10 kg 
zředěné močůvky na 1 m 2• 

Stromy močuvkou často hnojené silně r ostou a málo rodí a přinesou-li přece nějaké 
plody, je jich málo, ale jsou za to hodně veliké, ač méně cenné, nepěkně vybarvené. 
struktury jaksi houbovité, jsou bez pravé chuti a rády hnijou, zejména jablka, která téi 
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·áda a dlouho křenčí. Dřevo stromu bývá měkké, choulostivé, rádo vymrzává, dostává 
~asto rakovinu a bývá škůdci rúznými více napadáno nežli dřevo zdravé. 
• Proto nehnojíme močúvkou nikdy stromů bujně rostoucích. Za to stromúm špatně 

rostoucím s výhony krátkými a slabými (mimo peckovice) dělá močůvka dobře. 
e) Močůvka umělá. Pro malé potřeby v zahrádce, hlavně zelinářské, múžeme si 

močůvku též připraviti uměle, ale hnojivem humusotvorným není ani ta. Čistý hnůj krav
ský nebo i jiný naházíme do nějaké kádě nebo sudu, který má dole ucpatelný otvor. Pak 
nalejeme do kádě tolik vody, až hnůj je všecek pod vodou. Po 3-4 dnech je hnůj dosti 
vylouhován a dá dosti silnou močůvku, kterou vypustíme otvorem z kádě, na polovici 
zředíme vodou a můžeme polévat. Po vyčerpá1ú močůvky polejeme hnůj částečně již 
vylouhovaný znovu vodou, necháme zase vše státi 3-4 dny a máme novou močůvku, 
které však již vodou nerozřeďujeme , poněvadž je slabší. Celý tento proces můžeme opa
kovati ještě několikráte, dokud z hnoje vytéká zbarvená tekutina, která živiny vylouho
vané v sobě obsahuje. Ovšem nutno zalévati nym každé místo silněji. Tím dostaneme 
značné množství zálivky a zbytku vylouhovaného hnoje můžeme ještě upotřebiti k měl
kému zarytí do půdy jako látky humusotvorné - ovšem již bez živin. 

Způsobu tohoto užívali rádi zelináři a místy užívá se ho ještě dnes s dobrým 
účinkem. 

f) Výkaly záchodové. Těchto lze užíti pouze tam, kde nejsou záchody splachovací ; 
při záchodech splachovacích je zředěm příliš silné, takže jako hnojivo nemají skoro žádné 
ceny. Ve městech bývají zředěné výkaly záchodové zpracovávány na Pudretu, která dříve 
i zde byla prodávána. Zela ještě se tak děje, nem mi známo. Vyrábí se dosud v býv. R a 
kousku a v Německu ve formě cihel, které se suší na vzduchu a drtí na prášek. Nejlepší 
je puclreta Kielská a Bremská, která obsahuje dosti hojně dusíku (7%), fosforu a cb:-asla. 

Kde nej sou záchody splachovací, lze užíti výkalů jako hnojiva, zejména sypeme-li 
do záchodú k nim hojně rašeliny. V tom případě dá se jich dobře použíti. Z různých ohledů 
zdravotních - typhus a jiné choroby - a aesthetických nepoužíváme jich v šak jako hno-
jiva v zahrádce. ' 

2. Hnojiva zelená. 

Kde mrva chlévská, jejímž účelem jest v prvé řadě dodávati půdě humusotvorné 
látky k výživě bakterií, n e1ú k dostá1ú a její nedost at ek jeví se čím dále tím citelněji , 
nahrazujeme ji hnojením zeleným, ba možno říci, že pro různé jeho výhody s úspěchem 
daleko větším. 

Oo to je zelené hnojení? 

Zelené hnojem spočívá v tom, že do půdy nasejeme semena rostlin takových, které 
dávají jednak silnou masu zelenou a na svých koříµcích hostí v podobě nádorků zvláštní 
druh bakterií (bacillus raclicicola), k t eré béřou a štěpí dusík přímo ze vzduchu v půdě 
obsaženého, čehož žádná jiná b akterie nedělá a převádí jej v organické sloučeniny svého 
těla, které zase jiné bakterie po smrti jejich přeměňují pomalu a postupně v kyselinu 
dusičnou, kterou teprve takto přeměněnou rostlina dychtivě přijímá. Takovým zpúsobem 
se půda silně obohacuje v prvé řadě o dusík. Ale to nem jejich hlavm předností. Hlavm 
výhoda spočívá v tom , že zelená masa těch rostlin, zaořeme-li ji, dodává půdě množství 
ústrojných látek, z kterých se humus tvoří, čímž se úplně nahrazuje hnojem mrvou 
chlévskou. Abychom půdě dodali potřebné látky humusotvorné, k tomu stačilo by zaorání 
jakýchkoliv rostlin zelených , bujně rostoucích, třeba i bujně rostoucí trávy, ale žádná 
z nich neobohacuje půdy současně o dusík, naopak půdě vzrůstem svým dusík béře. 
K tomu hodí se jenom rostliny motýlokvěté, které, jak již b ylo řečeno, žijí v jakémsi 
způsobu symbiosy - viz stať o půdě - s bakteriemi určitými a vážou ve svém těle dusík 
přímo ze vzduchu a obohacují jím půdu. 

R ostliny motýlokvěté jsou hlavně lupiny (žluté, červené a bílé), dále rúzné druhy 
hrachů, hlavně hrách Viktoria a Peluška čili písečný hrách, Seradella, vikve, jetele (čer
vený, nachový čili inkarnát, jetel žluťák, jetel švédský) lathyrus, bob koňský, čočka, 
lucinka čili vojtěška atd. Tyto všecky rostliny obohacují půdu o dusík a obohaceiú to je 
z~.ačné. Tak na př. podle výpočtů Maeckerových a J ansonových obohacuje lupina žlutá 
P~1,dvojím osetí (j arním a letmm) 1 ha púdy o 564 kg čistého dusíku, lupina modrá o 400 kg, 
bila lupina o 434 kg, vikev o 361 kg, jetel (inkarnát) o 194 kg seradella o 171 kg atd. 
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Abychom si mohli nčiniti jasnou pfoclstavu o těch velkých množstvích čistého dusíku, 
dodávaných půdě zeleným hnojením, stújž zcle následující přirovnání. 

J eden ha půdy potřebuje ročně 100 kg čistého dusíku. To množství dusíku je obsa
ženo v 25 tunách dobře proleželého hnoje kTavského. Počítáme-li , že vzhledem k měkké 
pt1dě pole naložíme na vůz jen 10 q hnoje, znamená to, že potfob uj eme 25 vozů hnoje. Ale 
to je teprve 100 kg čistého dusíku. Lupina žlutá dává však při dvojím osetí 1 ha půdy 
564 kg čistého dusíku, na což bychom spotřebovali asi 138 vozů hnoje, čili počítáno v pe
nězích asi 4140 až 5520 Kč. Kdybychom hnojili sfranem amonným , který obsahuje v 5 kg 
čistého dusíku 1 kg, spotřebovali bychom asi 2820 kg síranu amonného čili skoro 3 tuny, 
což by se rovnalo asi 3 plným vozúm a činilo by na penězích asi 4200 Kč. 

Kdybychom užili k zelenému hnojení jetele inkarnátu, který dodává l ha půdy při 
dvojím osetí asi 200 kg čistého dusíku , potfobovali bychom k docíleni téhož výsledku asi 
50 vozů hnoje nebo 100 kg síranu amonného čili 1 plný vůz , což by činilo v penězích asi 
1500 Kč. 

Jak v idno, dodává zelené hnojení půdě při dvojím osetí nepoměrně více dusíku 
čistého než normá lní hnojení mrvou zvířecí nebo normální hnojc1ú síranem amonným 
a púda nemohla by ho tolik ani dostati, poněvadž by se dusíkem silně přehnojovala a stačí 
k normálnímu hnoj em pouze osetí jedno ~t to ještě těmi motýlokvětými rostlinami, které 
dávají méně dusíku. Dvojího osetí u žíváme pouze u půd silně vyčerpaných, anebo u púd, 
jež chceme teprve k založení zahrad nebo sadů pHpraviti. 

Největší množství vázaného dusíku dávají púdě motýlokvěté rostliny těsně před 
svým květenstvím a je nejlépe v t omto období je zaorávati. Když již plody rostlin motýlo
květých dozrávají anebo v době květenství je množství dusíku na jejich koříncích 
menší, ale i v této době dávají půdě, ač menší, přece ještě plně postačující množství 
dusíku. 

Rostliny motýlokvčté tedy nejen že zaorává1úm svým dodávají púclě značné množství 
humusotvorných látek, ný brž obohacují současně půdu silně o dusík. Aby však i:ostliny 
motýlokvěté tento dusík nfl. koříncích svých hromadily , k tomu je třeba nutně v půdě 
bakterií (bacillus radicicola), poněvadž ne rostliny motýlokvěté hromadí na svých koHn
cích dusík, nýbrž bacillus radicicola sám , který žije v mčitém zpúsobu symbiosy na jejich 
koříncích. Kde v púdě není bacillus radicicola přítomen (což se někdy, ač zřídka stává) , 
nebudou ani rostliny motýlokvěté dusík na koříncích svých hromaditi, což poznáme lehko 
n a následujícím : Vytáhneme-li rostlinu motýlokvětou z půdy, vidíme, že za normálních 
poměrů n alézají se na její koHncích malé nádorky asi velikosti špencUíkové hlavičky 
i velikosti hrachu ba větší, často i řetězovitě mezi sebou spojené, v nichž dotyčné bakterie 
žijí. Nenalezneme-li na koříncích těchto nádorkťt , je to znammúm , že bakterií výše jmeno
vaných v půdě není, a že rostlina motýlokvětá nebude v tom případě pťtdu o dusík obo
hacovati, nýbrž púdě jej ke svému vz~ůstu bráti a pťtdu t edy vlastně o dusík ochuzovati. 
V tom případě nutno dříve se o to postarati, aby bacillus radicicola v půdě b yl a toho 
můžeme docíliti naočkováním pi'.lcly chybějícím bacilem, o čemž rády a ochotně poda.jí 
podrobnější zprávy hospodářské ústavy. 

Takovou látkou očkovací jest „Nitragen" nebo „Azotogen", stačí pouze udati. ja
kého druhu rostlin chceme pro zelené hnojení užíti a současně pro jak velkou plochu a vy
žádati si současně prospekt, jak se to d člá. 

Výhody zeleného hnoj ení nej sou však j eštč vyjmenovány všecky. 
Další a velice důležitou výhodou je, že rostliny motýlokvěté tvoří většinou dlouhé 

kořínky, které vnikají hluboko clo púdy a po setlení svém zanechávají v púdě celé roury 
větší i menší, kterými vzduch i voda může clo púdy vnikati a tím ji oteplovati a napájeti 
a lepší rozpad minerálú zpi1sobovati, čímž se silně zlepšují fysikální vlastnosti púdy a ko
řeny rostlin i stromů mohou lépe do takto uvolněné púdy vnikati, jak názorně ukazuje 
obrázek zhotovený poclie Jansona (č. 11). 

Nahrazují tedy :jaksi v malém hluboké propracová1ú pCtdy , což je věc ohromně clt\le
žitá, zejména t am , kde z jakýchkoliv clúvoch\ (velké ploch y velkosadú, nebo z důvodů 
úsporných ) nemůžeme pťtclu clo hloubi propracovati. Zejména př-i zakládá1ú velkosadú na 
podkladě výdělečném, kde s každým haléřem nutno počítati a vše co nejúsporněji zal-i
zovati, aby se pochúk ph1ě rentoval, hraje tato věc velkou úlohu, poněvadž často i půdy 
fysikálně skoro bezcenn é stávají se tím pro kulturu stromú ovocných zpťtsobilými, hlavně 
opakuje-li se zelené hnojení častěj i a užijeme-li k tomu vhodných rostlin motýlokvětých. 
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Všecky rostliny motýlokvěté nejsou totiž stejně hlubokokořeny, ba některé, jako na 
~ různé druhy hrachu a vikve jsou více plochokořeny a nemají t udíž takového fysikál

\ilio účinku . Za t o výbornými jsou v tom ohledu lupiny (žluté, modré, bílé), koňský bob. 
~ucinka které jdou hluboko do půdy. 

Toto poslední má svou velikou dfiležitost hlavně v těch případech , kde je nám před 
aldáclánún zahrad nebo sadů jakýmkoliv způsobem znemožněno půdu clo hloubi propra
~ova.ti ať již rigolováním nebo hlubokým zoráním anebo kde je půda příliš těžká a nám 
není ~ožno zlepšovati ji příměsí písku a rašeliny nebo v ptl.dách zase silně písčitých pří
měsí jílu a rašeliny; zejména t oto st álo by mnoho peněz a bylo by to těžkým a nehospo
dárným zatížením provozu a otázka prosperity podniku byla by tím aspoň silně ohrožena. 
Proto v těch případech, zejména u podniků výdělečných a obchodnicky vedených , ať již 
mají půdu jakoukoliv, užíváme před založením a často i později zeleného hnojení za účelem 

Obraz č. 11. Účinek zeleného hnojení na vývoj bramborových ros tlin. 
a ) bez hnojení zeleného, b) po hnojení lupinou (obrázek podle Jansona) . 

b 

fysikálního zlepšení půdy, hojné novotvorby humusu a obohacení půdy dusíkem. Půdy 
písčité zeleným hnojením, zej ména častějším, stávají se pro vodu méně propustnými , 
vodu i hnojiva dodaná lépe zadržují, půdy těžké, nepropustné stávají se zase vzduchu 
i vodě přístupnějšími a pro kořeny stromů prostupnějšími. Čím je půda lehčí, t ím hlouběji 
zelené masy zaoráváme, ale ne hlouběji než 20 cm, aby vzduch měl k nim přístup, čím 
púda těžší, tím povrchněji (R. Thiele). 

Množství ústrojných látek , jichž se půdě zeleným hnojeiúm ke tvorbě humusu 
dostává, jsou velká. Tak ku př·. podle Maerckera zaoráním žluté lupiny dodá se 1 ha 
půdy 1260 q zelené ústrojné masy , z které vytváří se 194 q humusu, vikev dává zeleného 
hnojiva na 1 ha půdy 497 q a z toho 117 q humusu, seradella 860 q zeleného hnojiva a 88 q 
?.umusu , bílá lupina 1148 q zclcn6ho hnojiva a 190 q humusu , modrá lupina 1038 q hno
Jiva a 175 q humusu atd . 

Byly by tedy ve všech směrech nejvydatnější lupiny, ale tyto bohužel nehodí se do 
~.šech pú<l; tak nehodí se vůbec clo půd silné vápenitých, poněvadž tam by se vůbec neda
nly a nehodí se dobře ani clo půd těžkých , nýbrž pouze do půd lehčích. Za to v půdách silně 
yápenitých a i v půdách těžkých daří se dobře vikev, žlutý jetel, koňský bob, hrách , jetel 
mkarnát, lucinka. Této však při zahradě nebo sadu již osazeném rádi neužíváme, poněvadž 
podle souhlasného mínění nhných autorů působí na ovocné stromy nepHznivě . Pro vše
chny pti.dy lehčí a i normálního typu (hlíny) výborné jsou a hodí se velice dobře lupiny, 
lathyrus, ale i hrách, boby. 
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Do půdy sejeme obyčejně směs motýlokvětých rostlin a sejeme dosti hustě, jednak 
abychom vzrůstem hust ším zničili eventuální plevel v půdě a za druhé, abychom dostali 
více masy rostlinné k zaorání. 

Nejlepší směsi jsou podle Jansona: 

l. Boby, hrách, vikev na 1 ha 50, 100 a 50 kg dávají 310 kg dusíku. 
2. Boby, vikev, lupina na 1 ha 50, 50 a 100 kg dávají 265 kg dusíku. 
3. Boby, hrách Viktoria, lupina na 1 ha 50, 50 a 100 kg dávají 145 kg dusíku. 
Doba setí je různá. Můžeme semena seti buď na ja.ře, krátce před květem rostliny 

válcem uváleti, aby se dobře zaorati mohly a hned zaorati a po nich můžeme hned sázeti 
nebo seti, abychom půdy využili, nějaké rostliny užitkové, které dávají žeň, nebo napřed 
plodiny užitkové a ihned po sklizni, nejpozději clo 15. srpna a lépe ještě před 1. srpnem 
zaseti na zelené hnojivo, aby se do zimy ještě fádně mohlo vyvinouti, na podzim pak uválet 
a zaorat. 

S velkou výhodou můžeme také zaseti semena rostliru1ého hnojiva asi 2- 3 neděle 
přede žněmi přímo do dorostlého obilí, čímž velice rychle, stíněna jsouce obilím, vyrazí 
a po posečení obilí bujněji a rychleji rostou a na podzim zase se zaválcují a zaořou. 

Toto setí semen pro zelené hnojivo clo obilí je věcí velice výhodnou, poněvadž suchem 
mohlo by býti jejich vzejíti velice ohroženo , ale takto jsouc kryto stébly obilnin velice 
bujně vyrazí a clo podzimu vyroste a bujným vzrůstem i veškeren plevel zničí. 

U půd potřebujících silného a rychlého fysikálního zlepšení a zásobení dusíkem jako 
je tomu ku př. před zakládáním zahrad i sadů, užíváme dvojího setí na zelené hnojivo 
a sice jednou na jaře a jednou v létě. Dělá se to obyčejně tak, že na jaře časně zasejeme se
mena, necháme rostliny plně uzrát, pak zválcujeme je a zaořeme, čímž uzralá semena 
dostanou se do půdy a dávají clTliliý osev, který se na podzim znova uválcuje a zaoře. 
Ml"tžeme docela i uzralá semena částečně obrati v luskách a zbylá jen zaorat, takže ku př. 
při hrachu, bobech, máme docela, byť menší, ale přece jakýsi zisk. 

Kele se klade clťtraz - jako při obchodním vedení velkosadů - na každý 11 aléř, 
mL1žc se to dělati tak, že luskoviny na jaře vyseté v létě posečeme a užijeme jich jako 
krmiva, anebo posečené za krmivo prodáme, když jsme před tím lusky částečně zčesali 
a semena takto získaná zasejeme hned do nově zorané půdy, aby nám dala do podzimu 
zase nové zelené hnojivo, které pak uválcujeme a zaoráme. J e tím sice zásobení půdy 
zeleným hnojivem o něco menší, ale plně postačující při dvojnásobném zásobení půdy 
dusíkem a hlaVlÚ věc je, že zelené hnojení nestojí ničeho, poněvadž užitek z prvého pose
čení plně hradil náklady s tím spojené. Jak již bylo řečeno, dvojího setí na zelené hnojivo 
užíváme jen u půd, potfobujících silného a rychlého fysikálního zlepšení a zásobení 
dusíkem. 

Jest tedy při takovémto způsobu provádění zelené hnojení velice laciné, daleko 
a daleko laciněj ší, než hnoje1ú mrvou chlévskou a vydatnější. Účinky jeho na stromy 
ovocné jsou velice blahodárné. Stromky velice dobře rostou a velice dobře se zakoře
ňují, jsou zdravější a kořeny mohou volně pronikati do hloubi (viz obraz č. 11). 

Proto tohoto způsobu hnoje1ú by se mělo častěji užívati a jest velice doporučení hodno. 
Ovšem i rostliny určené pro zelené hnojení potřebují před svým zasetím samy hno

jiva, aby bujně rostly. V tom případě hnojíme jen hnojivy fosforečnými a draslem s při
měřeným množstvím vápna, poněvadž dusík tvofí si rostliny v půdě samy. Za to draslem 
hnojíme silněji a sice dáváme na 1 ha půdy asi 8 q kainitu, což by se rovnalo asi množství 
8 kg na 1 ar, čili 80 g na 1 m 2 a 5 q Thomasovy moučky, což by se rovnalo 5 kg na 1 ar 
a 50 g na 1 m 2 . Množství toto stačí plně, sejeme-li semena rostlin určených pro zelené 
hnojení i dvakrát v jedné době vegetační, poněvadž kainit i Thomasova moučka jsou dosti 
těžko rozpustny a vydrží v půdě déle. Vápna dáváme půdě méně než kainitu a sice jen 
5,50 q na 1 ha, čímž není nikterak porušen vzájemný zákon vápna a drasla, poněvadž 
Thomasova moučka obsahuje 50% vápna, ale nedáváme je v půdách silně vápenitých. 
Tato hnojiva půdě dodaná vrací se však půdě zaoráním rostlin zase částečně zpět. Zejména 
při osetí půdy lupinou nesmí draslo chyběti, poněvadž oproti vápnu bez drasla jsou lupiny 
velice citlivy. 

J e-li půda dusíkem silně chudá, je lépe ji i dusíkem v podobě umělého hnojiva před 
osetím lehko pohnojiti - čsl. ledkem vápenatým - aby rostliny rychle vyrostly, než 
si dusík mohou vytvářeti samy. 
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Ostatních rostlin mimo motýlokvěté pro zelené hnojení neužíváme, ac JSOU mezi 
"mi některé, které kořeny svými do půdy ještě hlouběji pronikají a půdu tedy ještě 

~ce fysikálně zlepšují, poněvadž neobohacují půdy dusíkem, naopak ještě půdu o dusík 
obfrají. 

Nehnojí-li se zeleným hnojivem každoročně, je dobře po zeleném hnojivu ve velko
sadech nasázeti druhým rokem brambory a po těchto semena rostlin olejnatých , ježto se 
dobře v tomto pořadí daří a dávají slušný vedlejší výdělek, zejména dokud stromy jsou 
ntlady a nevýnosny. Rostliny olejnaté jsou zejména mák, hořčice, konopí, len, řepka atd. 

Jsou-li stromy dorostlejší, nebylo by dobře hnojiti zeleným. hnojivem každoročně, 
nýbrž pouze v určitých obdobích, poněvadž by se stromy dusíkem přehnojovaly, což by 
nebylo dobře a za druhé nutno si pamatovati, že zelené hnojivo nedodává půdě, třeba se 
zase tělem rostlinným půdě částečně vrací, potřebného množství kyseliny fosforečné, 
drasla a vápna, takže je nutno těmito hnojivy podle potřeby stromy přihnojovati. 

Další způsob zásobování půdy humusem je t. zv. mulchování. 

3. MuJchování. 

Mulchování je novinka k nám ještě před válkou z Ameriky zavedená a velice pozoru
hodná. Hlavně pro lehké půdy zdá se býti velice cennou a též pro půdy, trpící nedostat
kem vody (stráně atd.), lze ji však užiti u všech typů půd, zejména tam, kde těžko lze 
hnůj chlévský dostati. Metoda ta pozůstává v následujícím: Pod stromy udělají se široké 
mísy v celém okruhu stromů a v okolí jich zaseje se lupina, která zdá se, má zvláštní 
pHznivou affinitu i ke kořenům stromt\ ovocných, může se však zaseti i cokoliv jiného 
(rt\zné traviny atd.), zkrátka vše, co po posečení roste znova. Když tyto rostliny vzrostou, 
posečou se a stejnoměrně se rozestřou na mísu pod stromy a nechají se tam ležeti. Když 
vyrostou znova, sesečou se opětovně a uloží se zase pod strom na starou vrstvu a nechají 
se tam trvale ležeti. To může.se opakovati několikráte do roka a i více let po sobě. Vrstvy 
ty uchžují půdu dobře vlhkoú a mění se časem v lahodný humus a rozmnožují tak zásoby 
humusové v pt'ldě. 

Podle zpráv pokusných stanic v Ohiu byla prý jedna část plantáže ovocné obhos
podařována obvyklým normálním způsobem, u druhé užito zeleného hnojení a třetí část 
byla obhospodařována tak, že mísy byly pokryty napřed slámou a na tu teprve kladeny 
vrstvy lupin několikráte do roka. Obhospodařování hnojením za zelena prý zdvojnásobilo 
úrodu proti normálnímu obhospodařování, muJchování ji prý zčtyřnásobilo, způsobovalo 
pravidelnou úrodu a stromy byly velice zcfrávy oproti jiným. 

Bottner, od něhož tato zpráva o mulchování je vzata, dodává: „byť i stromy při tom 
nerostly do nebe a byť z různých důvodů se to všude dělati nemohlo, je to věc pozoruhodná 
a měla by býti důkladně vyzkoušena". Trenkle a i jiní moderní autofi ji vyzkoušeli a do
poručují ji velice vřele, zejména pro půdy trpící suchem a je mimo plantáže ovocné 
V. Americe i v Německu hojně užívána. 

4. Ifompost 
jest rovněž důležitým humusotvorným hnojivem, ale záleží velice mnoho na řádné pří
pravě jeho. 

Kompost nesprávně připravený a nesprávně opatrovaný stává se pařeništěm různého 
plevele, kterým mt\žeme si znečistiti celou zahradu anebo může se státi přechovávačem 
různých škůdců jak z říše živočišné, tak i z říše plísní a hub různých a pak přináší více 
škody než užitku. 

To stává se zejména, dáváme-li do kompostu věci, které tam nepatří, t ak ku př. 
v prvé řadě plevel, který má semeno vyzrálé, nebo kořínky plevele, ovoce shnilé, nebo 
ovoce stižené chorobami (monilie), chorobné listy se stromů ovocných nebo listy chorobné 
ze zeleniny. Zvláště plevel, vysemení-li se, má úžasnou schopnost se rozmnožovati. Proto 
nesmí do kompostu nic takového přijíti a zejména nesmí se dovoliti, aby na povrchu kom
postu rostl plevel a tam se vysemeňoval. Takový kompost nestojí za nic, naopak přináší 
škodu. 

Proto přípravě kompostu musí býti věnována náležitá péče. 
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Kompost se připravuje takto: 

Na místo, které se nalézá ve stínu a není vysazeno paprskům slunečním , uložíme asi 
20 cm silnou vrstvu hlíny ve tvaru čtyřúhelníku nebo obdélníku. Délka této vrstvy mt1že 
býti jakákoliv, ale šířka její nesmí přesahovati 2 m a posypeme ji dobfo vápenným pra
chem (vápno pálené, v prach rozpadlé ). Boky vrstvy hliněné obložíme drny obrácenými 
dovnitř travnatou plochou. Na takto připravenou a vápnem posypanou vrstvu hlíny há
zíme různé odpadky z kuchyně a domácnosti, které tam mají setleti a proměniti se v půdu 
kompostovou. J sou to v prvé i"adě různé odpadky z kuchyně jako krev, vrůtřnosti zvířat 
zabitých , jakož i všechny zbytky po porážce zvířat , zkažené poln-my, event. i zbytky 
jídel, které nejsou k dalšímu požívání schopny, někdy i vodu po umývání nádobí (ale tuto 
ne často, nýbrž jen občas, poněvadž kompost má býti jen mírně vlhký, ale ne mokrý), 
obsah záchodů, listí, zbytky rnstlin (ale bez semene a nesmí to býti plevel), posečenou 
trávu, nemáme-li pro ni jiného upotřebení, zkažené seno, odpadky slámy i odpadky z bou
raček starých domkt1, ale bez kamení a proseté, všechny věci, které jinak pHcházejí na 
smetiště , výkaly zvířecí, hlavně holubí a slepičí trus i výkaly jiných zvífat, smetený prach 
z domu, dvorku i ulice, kosti rozbité a na drobno roztlučené, saze, popel z dřeva i uhlí atd. 

O popelu a sazích nutno se zmíniti šíře . Popel, zejména dřevěný, obsahuje často dosti 
živin, ale obsah ten jest velice měnivý podle toho, z jakého dřeva popel pochází. Nejvíce 
živin má v sobě popel z dřeva bukového a dubového a obsahuje 6- 35% drasla, 18-40% 
vápna a kyseliny fosforečné asi 2- 20%. Méně živin má v sobě popel ze smrkového a boro
vého dřeva, 6- 20% drasla, vápna 25- 45 % , kyseliny fosforečné asi 2-8% (Thiele). 
Dusíku v sobě popel nechová žádného, poněvadž ten se ztrácí hořením dřeva. Dříve užívalo 
se ho pro tyto živiny k hnojení, ale nyní pro velice kolísající obsah živin se ho neužívá, 
a je lépe hmditi jej hnojivy umělými, jejichž procento živin je stálejší a známé. Ale jako 
hnojivo má popel dřevěný ještě jiné vady. Užije-li se ho v malém množství, zlepšuje fysi
kální vlastnosti půdy, ale nesmí se ho užíti v množství velkém, poněvadž pak půdu činí 
mazlavou , zejména hnojí-li s~ jím v dešti, čímž zhoršuje fysikální vlastnosti půdy a pak 
chaslo .nalézá se v něm v taléové chemické sloučenině, která kořínky ssavé leptá. Proto 
nehnojíme popelem d:ř"evěným, ale můžeme ho dobře upotfobiti do kompostu , kde delším 
leiením ztrácí své nepříjemné vlastnosti a kde zejména draslo chemickou změnou ztrácí 
svoji leptavost. 

O sazích jest dosud rozšířena domněnka, že jsou dobrým hnojivem. Saze obsahují 
však asi 50- 75% uhlíku, který není žádnou živinou a procenta ostatních živin jsou tak 
nepatrná, že je to hnojivo nevalné ceny. Ale dobře se hodí do kompostu, poněvadž obsa
huje hlavně zvláštní oleje a sice v dosti velikém množství až 20 % , které zápachem svým 
odpuzují škůdce z říše živoči šné. 

Rovněž ani popel z uhlí a koksu se dobře k hnojení nehodí, ale jak přesvědčivě doka
zu je ing . řiditel Volenec hodí se dobře k fysikálnímu zlepšová1ú půdy a jest pro své živiny 
dobrým materiálem kompostovým. K hnojení lze ho méně užíti hlavně pro obsah slou
čenin síry , které rostlinám škodí. Delším ležerum na vzduchu ztrácí však svoji škodlivost 
a proto hodí se do kompostu, ale nesmí se ho dávati v přemíře, poněvadž v přemíře dán 
nepodporuje nikterak vývoj bakterií půdních , nýbrž spíše jim škodí. 

Do kompostu nesmí přijíti v prvé řadě plevel, který má semeno schopné u ž klíčiti, 
kořeny a odenky plevele, které mají sch opnost dlouho uchovávati se živými v púdě (pýr. 
kopřivy, podběly, pampelišky atd.), částky dřeva, j ehličí, piliny, dále látky infikované 
h1ůscm , nemocné list y se stromů a zeleniny, zkažené ovoce. Tyto všecky věci, chceme-li 
jich již upotřebiti na kompost a nemáme-li místa jinde, kam bychom je dávali, dáváme na 
zvláštru hromadu a posypeme hodně vápnem, přehazujeme ji často a znova hojně pro
sypeme vápnem a teprve po delších letech můžeme jich jako kompostu upotřebiti po 
fadném prosetí, když jsme se napřed přesvědčili, že nechovají v sobě již živých odenků 
plevele a ostatní části jsou plně rozloženy, anebo ještě lépe, necháme je uschnouti a pálíme 
je a popel z nich můžeme do kompostu upotřebiti. 

Všechny ostatní věci, které na kompost patH, neházíme však v hromadách na kom
post, ný brž řádně je rozhrabáváme a rozestřeme , aby ležely ve vrstvách . J ednotlivé vrstvy 
prokládáme pak zeminou (hlínou z příkopů , rybruků . škrabky z cest) a když dosáhla hro
mada asi 50 cm výše, posypáváme ji hojně asi 10-15 cm silnou vrstvou vápna nehaše
n ého v prach rozpadlého. a zase vrstvíme další vrstvy odpadků, které 7.nova pokládáme 
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minou a když tato vrstva dosáhla zase výše 50 cm, posypáváme ji znova vrntvou vápna 
~~cm silnou a klademe pomalu třetí vrstvu odpadků a zeminy. Když hromada dosáhla 
~ šky 150 cm, sypeme na ni třetí vrstvu vápna nehašeného 15 cm silnou a na tu asi 20 cm 

v·b1ou vrstvu púdy . Tím je hromada kompostu založena, ale ne dokončena. Po slehnutí 
81

1
.stev dostaneme asi 1,50 m vysokou hromadu. Výše jíti nesmíme, poněvadž by vzduch 

V v' t 
ieměl volného pns upu. 1 

Všechny ústrojné látky v hromadě založeného kompostu podléhají nyní rozkladu . 
Rozklad zpt"t.sobují hlavně bakterie půdní, proto snažíme se jim dáti všechny podmínky, 
které jsou příznivy jejich rozvoji. Proto přidáváme clo kompostu vápno, ježto toto ne
přímo podporuje jejich rozvoj hlavně tím, že ničí v šechny kyseliny, které tvoří se při 
rozkladu kompostu, proto neděláme hromady širší než 2 m při výšce 1,50 m, aby vzduch 
mohl dobře do hromady vnikati, proto poléváme kompost jen občas, aby nebyl mokrý 
a zakládáme jej ve stínu, aby naň nept'i.sobilo slunce, poněvadž to všechno jsou čillitelé, 
kteH na rozvoj bakterií mají škodlivý vliv. Ani nikdy nesešlapáváme kompostu, poněvadž 
sešlapáiúm jeho zamezili bychom přístup vzduchu dovnitř a škodili bychom tím rozvoji 
bakterií půdních. 

Na hromadě kompostu založeného uděláme příkůpek mělký nebo díry hlubší nějakým 
kolem , do nichž s počátku lejeme jenom v odu nebo odpadovou v odu z kuchyně, ale jen 
tehdy, je-li hromada suchá. Jinak ne, poněvadž kompost nesmí býti mokrý, nýbrž jen 
mírně vlhký . Močúvky, dokud vrstvy vápna nejsou úplně uh ašeny, do kompostu nelejeme, 
poněvadž tím by se způsobovaly dosti značné ztráty dusíku. Teprve tehdy, když vápno 
je dostatečně uhašeno, mt"t.žeme clo děr, nebo do příkt'i.pku navrchu líti močúvku, ale zase 
jen tolik, abychom hromadu ucli·žovali mírně vlhkou, více ne, poněvadž přílišným vlhkem 
by se škodilo nerušenému vývoji bakterií púclních, kterým škodí nejen slunce, sucho, ale 
i přílišná vlhkost. Rovněž nesmíme dávati současně s vápnem mrvu chlévskou, poněvadž 
by tím povstávaly značné ztráty dusíku, za to později múžeme jí dobře užíti. 

Za 1/ 2 roku po založení hromady za such ého slunného dne hromadu přehodíme , ph 
čemž , aby smíšení jednotlivých součástí bylo dokonalejší, hromadu od shora dolu skopá 
váme a skopanou část přehazujeme na novou hromadu. Pozorujeme-li při překopávání, 
že jednot livé části nejsou důkladně rozloženy, anebo nesetlely, múžeme ještě jednu nebo dvě 
vrstvy vápna přidati. Jinak toho však nečiníme , naopak při přehazování prokládáme 
kompost raději tu a tam vrstvami nn·vy chlévské, nebo ne1ú-li t éto, přidáváme hnojiva 
umělá, hlavně kainit a Thomasovu moučku (asi 30 kg kaillitu a 15 kg Thomasovy moučky 
na 1 m 3 ) a zase přehozenou hromadu přikrýváme lepenkou nebo rašelinou a udržujeme ji 
mírně vlhkou občasnou zálivkou močúvky. 

Takovým zpt'i.sobem přehazujeme kompost alespoň 2krát clo roka a nedovolujeme, 
aby na něm rostl plevel. 

K výrobě kompostu je třeba 3 let, pak je vyzrálý a schopný k použití. Proto si děláme 
kompostu 3 hromady - kompost z roku prvého, cli·uhého a třetího. 

Před upotřebením kompost přesíváme, přesátý necháváme j eště asi 2 měsíce ležet i 
a pak je kompost k hnojení již připraven. Takto připravený kompost obsahuje prúměrně 
asi 75% ústrojných látek , asi 4% vápna, dusíku, drasla , fosforu pouze podle množst ví mu 
dodaného, ale ne přes desetinu procenta. 

Někdy se stane, že nesprávným založením, nebo nesprávným zacháze1úm s kom
postem rozbují v něm příhš plevel nebo se rozmnoží v něm oclenky plevele. Takového kom
}Jostu nelze bez nepříjemných následků dobře užíti. Werth doporučuje sice v tom případě 
sterilisování kompostu po částech silným ohřátím v kotli, až všecky zárodky se zničí, čímž 
prý se nezničí bakterie půchú, naopak až nápadně r ychle se potom množí, takže kompostu 
se tím neuškodí, ale je to prostředek nepraktický a poměrně k ceně kompostu cli·ahý. 
. Zato, jedná-li se nám pouze o zničení semene plevelu, je doporučitelno užíti k zničení 
Jeho Biofosfátu a Fosfatogenu, silných to hnojiv fosforečných , př'ipravovaných z kost1ú 
moučky a s malým obsahem dusíku, které smíchají-li se, dávají vznik prudce se tvořícímu 
kyslíku, čímž vzniká současně i teplo, které má zhoubný účinek na semeno plevele v tom 
smyslu , že toto rychle vzklíčí a pak n edostatkem světla v hromadě zhyne . Smíchání musí 
se však provésti těsně před upotřebením a sice béře se k tomn vždy 20 kg Biofosfátu 
a Fosfatogenu a smísí se ihned poté se dvěma kubickými metry kompostu. Současně obě 
hnojiva obohacují silně kompost o kyselinu fosforečnou. 

4 
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Hlavní význam kompostu spočívá v tom, že obohacuje silně půdu o humus a o bak
terie půcbú. Obsah živin nepadá již tak na váhu, poněvadž předně není velký a za druhé 
je velice měnivý podle příměsi hnojiv umělých k němu. Co se týče obsahu živin, mohli 
bychom jej lehko nahraditi hnojivy umělými, jichž živiny jsou nám percentuelně dobře 
známy a máme lepší možnost dáti púdě n a živinách to, co potřebuje, poněvadž víme co 
a kolik dáváme, kdežto u kompostu toho nevíme. J e tedy hlavní jeho význam pouze 
v obohacování půdy o humus a o bakterie . Ale ani zde nemá tak všeobsáhlého účinku jako 
zelené hnojení, poněvadž chybějí mu vlastnosti, účinkující na fysikální zlepšování půdy. 
V tom ohledu předčí je j i mrva chlévská. 

Proto se k hnojení stromú méně užívá, poněvadž k znatelnému zlepše1ú púdy bylo 
by ho potřeba mnoho, na 1 ha nejméně 400 q, což by se rovnalo asi 4 kg na 1 m 2, 

což pH tříleté pracné pHpravě kompostu by bylo trošku nehospodárné a bylo by mimo to 
ještě třeba účinek jeho doplňovati hnojivy umělými. 

Za to výborným je a hojně se ho užívá buď samotného nebo jenom jako příměsi 
k zlepšování půdy v květinářství a zelinářství a k hnojení trávníků, nebo jako přísady 
k různým směsím hlíny do květináčů atd. Znamenitě lze ho též užíti buďto samotného 
nebo též k částečnému zlepšení púdy při sázení stromků ovocných. 

5. Umělá mrva. 

Kde mrva chlévská není k dostání, jest příprava umělé mrvy veledúležitá, poněvadž 
dociluje se jí plné náhrady za hnojiva přirozená. Příprava její jest velice jednoduchá . 
Připravuje se ze slámy nebo jiného rostlinného materiálu pHpravkem Adco, jehož hlavní 
součástí jsou: dusík, vápno, fosfáty a draslo. Adco jest přípravek cizozemský a není 
zrovna levný . V prvém ročníku velice dobře vedeného odborného časopisu zahradnického 
„Rok práce v zahradě" str. 279 upozorňuje doc. dr. Klečka na nový a levněj ší způsob 
přípravy umělé IDTVy, která děje se takto: 

Vezme se ku př. 100 kg slámy. Sláma rozřeže se na délku 10 cm a nechá se ležeti pod 
vodou 24 hodin. Potom ji lehce navrstvíme do hranolu o výšce 1- 1,5 m o kolmých bočních 
stěnách a necháme ji ležeti tak 5-6 dnů. Za tu dobu stoupne teplota v hromadě slámy na 
40- 50° Ca sláma stejnoměrně zbobtná . Nyní připravíme si 2401 vody a v ní rozpustíme 
buď 5 kg čsl. ledku vápenatého nebo 3,5 kg síranu amonného a tímto roztokem stejno
měrně hromadu prolejeme tak, aby voda n eodtékala. Povrch hrnmady poté přikryjeme 
slabou vrstvou slámy a neprší-li, postfikujeme hromadu každých 4-5 dnú v odou, při 
čemž rovněž n esmí voda odtékati. Po 4-5 dnech začne se hromada sesedávati a nabý vati 
podoby mrvy. Pak přehodíme hromadu, aby i okrajové vrstvy se mohly rozložiti. Po pře
hození stoupné zase teplota hromady, ale méně a pozvolněji. Za 5 měsíců jest rozklad 
úplný a umělá mrva je volná k použití. Chceme-li rozklad slámy urychliti, užijeme k zá
livce místo 5 k g čsl. ledku vápenatého 7 kg, anebo místo 3,5 kg síranu amonného 5,25 kg. 
Tím zkrátíme dobu rozkladu na tři měsíce. Tímt o způsobem dostali bychom asi 350 kg 
umělé hodnotné mrvy. 

Chceme-li užíti místo slámy čerstvého m at eriálu, ku př. čerstvě posečené trávy, ne
namáčíme této ve vodě, nýbrž ji pouze navrstvíme a prolejeme roztokem dusíkatého hno
jiva jako slámu. 

Hnojení umělou mrvou musíme doph'fovati hnojivy umělými a sice fosforem, draslem 
a vápnem. 

6. Rašelina. 

J est prvotřídním a nejbohat ším hnojivem humusotvorný m, ale rozklad její trvá 
poměrně dosti dlouho. Obsahuje 98% humusot vorných , organických látek a pouze 
1 % dusíku v čisté formě. Ostatních živin (kyseliny fosforečné, drasla, vápna) má pouze 
zlomky procenta, které všechny dohromady činí pouze 1 % zbývající, což jest skoro bez 
významu. 

Za to rašelina je skoro 100% čistou půdou humusovou, v čemž spočívá její velký 
význam. Můžeme jí silně zvětšovati humus půdy a nepřímo i bakterie půdní, jimž jest 
vydatnou potravou . 

Ale to, ač velice dúležitý, není ještě hlavní její význam. Ten spočívá pfoclevším 
v jejích vlastnost ech fysikálních. 
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Rašelina má velkou kapacitu vodní a pojme až 20násobné množství vody než obnáší 
její púvodní objem za sucha. Vodu drží velice dobře a jen těžko ji ztrácí, takže púdy nasy
cené rašelinou mají v sobě velký reservoir vodní, což je věc velice důležitá. Rašelina mimo 
to činí půdu kypfojší, umožňuje lepší vnikání vzduchu do ní, čímž ji otepluje a má těmito 
vlastnostmi na každou ptidu dalekosáhlý účinek. Půdám písčitým pomáhá vodu zadržo
vati, půdy těžké činí kypřejšími a přístupnějšími vzduchu. 

Nasypaná na povrch půdy zabraňuje jejímu vypařování. 

Rašelina v původním stavu je kyselá. To jest její jedinkou, lehko odstranitelnou 
vadou. Proto nutno ji před upotřebením odkyseliti. Jak se to děje, jakož i o její účin
cích na fysikální vlastnosti půdy a vliv její na nově sázené stromky - viz stať o půdě. 

Mezi hnojiva humusotvorná, ač menší ceny, ale za to bohatá živinami hlavně dusíka
tými, patH též následující: 

Giiano (trus ptačí), kterého pro jeho vzácnost a chahotu a současně neznámý 
a nejistý obsah dusíku (vylouhování deštěm) se nepoužívá. 

Gitano hovězí (uherské provenience). Trus hovězí sušený a mletý, příliš drahý. 
Kostní moučky s menším obsahem dusíku asi 1,5% a s větším obsahem kyseliny 

fosforečné (asi 20-30%) patří vlastně již mezi hnojiva fosforečná. Používá se jí více pro 
pěstování květin, ač je též hodně autorů, kteří ji doporučují míchati s kompostem do jam 
pro nově sázené stromky jako hnojivo reservní. Působí zvolna a dobře a musí býti s půdou, 
eventuelně s kompostem, užijeme-li toho k sázení, dobře rozmíchána. Cena je dosti vysoká. 
Dnes se však kostních mouček málo užívá, poněvadž jsou procenta kyseliny fosforečné 
v ní velice měnivá a obsah dusíku velice malý a vyrábí se z nich vedle jiných zdrojů známé 
superfosfáty ve vodě lehko roypustné, jejichž účinek je nepoměrně rychlejší. 

Rohové piliny a stružky připravené z rohů a paznehtů dobytka. Obsahují 14% dusíku 
ve formě organické a asi 5% fosforu, rozkládají se velice zvolna. Dávají se hlavně dobře 
rozmíchány s kompostem do jam pro nově sázené stromky. Jsou dosti drahé. 

Známé biofosfáty a fosfatogeny vyrábčjí se rovněž z kostní moučky a slouží nejvíce 
k přípravě kompostu a k ničen.í plevele v něm. Obsahují 25-30% kyseliny fosforečné, 
dusíku málo. 

P1tdretta - viz před tím u výkalů záchodových. 
Moitčka krevní připravuje se z krve, kyseliny sfrové a vápna, vařením anebo pouhým 

smícháním. Obsahuje 10- 14% dusíku, něco málo fosforu , drasla a vápna. Účinek dusíku 
je rychlý a již po 2 týdnech znatelný . Má více význam pro umčlé zahradnictví. 

B. Hnojiva umělá. 

Hnojiva umělá oproti hnojivům přirozeným neobohacují půdy o humus. Nejsou tedy 
hnojivy humusotvornými a na trvalo bychom s nimi nevystačili, poněvadž humus v půdě 
neobnovovaný časem sám se ztravuje a bez humusu bychom kulturní rostliny pěstovati 
nemohli. 

Ale zato užita na půdě humusem zásobené jsou hnojivy nenahraditelnými, protože 
jimi teprve dosazujeme půdě plnou měrou to, čeho hnojivům přirozeným buď vůbec se 
nedostává, nebo čeho mají nedostatek. 

Hnojiva přirozená a umělá se tedy účinkem svým jaksi ·doplňují a proto je půdě 
třeba obou. 

Hnojiva umělá nejsou koncentrovaná čili stoprocentní, nýbrž obsahují živiny pouze 
v určitých procentech jako ku pí·. čsl. ledek vápenatý obsahuje pouze 14% čistého dusíku, 
kainit pouze 12- 15% čistého drasla atd., čehož velká výhoda spočívá v tom, že dají se na 
velkých plochách stejnoměrněji rozděliti. 

Všechna hnojiva umělá vyrábějí se v tak velkém množství druhů (hlavně v cizině), 
že se tím zavádí velký chaos do hnojení a značně se tím ztěžuje práce zahrádkáře. Stačí 
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ph1ě, uvedeme-li zde hnojiva pouze tuzemského původu, zaručeně správná, za která př-e
jímá firma je vyrábějící plnou odpovědnost a která plně stačí zásobiti půdu živinami 
potřebnými. Jsou to hlavně Československé továrny na dusíkaté látky, akc. spol., Mor. 
Ostrava-Mar. Hory. 

Továrny ty vyTábějí sice specielně hnojiva dusíkatá a jejich různé směsi, ale dodají 
i veškerá hnojiva fosforečná a draseh1á , zaručeně správná, o nichž bude zde zmínka. Prodej 
obst arávaj í hospodáfaká družstva a obchody se strojenými hnojivy. Hnojiva v jakém
koliv balení jsou opatřena pl"1vodní ochrannou známkou. Event. informace i prodej obstará 
Sdružení pro prodej dusíkatých látek, Praha II. , Na Florenci č. 3. 

Umělá hnojiva jsou : dusíkat á, fosforečná, draselná, vápenitá r. různé jejich směsi. a 

1 . Hnojiva dus[katá umělá. 

Hnojiva tato podle prospektu výše zmíněných továren je nutno děliti na tři skupiny. 
Na hnojiva dusíkatá ve tvaru ledku , ve tvaru amonia.ku a ve tvaru t. zv. kyanamidovém. 

Hlavní jejich vlastnosti, na něž nutno dbáti, jsou tyto: 

a) Dusile ve tvaru ledku, jehož jediným zástupcem byl dříve ledek chilský, vyrábí se 
cestou umělou, z dusíku ve vzduch u obsaženého. Rostlina i stromy jej dychtivě ve vodě 
l'Ozpuštěný přijímají, poněvadž je to sůl kyseliny dusičné . Má tu dobrou vlastnost, že se 
rychle rozpouští ve vodě, ale současně i t u špatnou , že deštěm rychle bývá vyplaven do 
spodiny půdní. Účinek jeho jest tedy rychlý a trvá pouze tu dobu, kterou prochází do 
spodiny. Deště tento pochod velice mychlují a proto nehnojí se jím v dobách dešťů a ne
hnojíme jím v půdách silně pl'Opustných a nikdy na podzim, poněvadž v době vegetace 
jarní by ho již v půdě dávno nebylo. Užívá se ho jen v době vegetace a hlavně tam, kde 
chceme docíliti rychlého účinku, ku př. v době silného květenství, abychom jím posílili 
strom, anebo i v létě, chcen;w-li povzbudit i slabě rostoucí strom k čilej šímu vzrůstu, anebo 
dodati mu posily při hojné úrodě. Nejlépe je užíti ho ve vodním roztoku 1 g na l litr vody 
a půdu jím zlehka pokl'Opiti, anebo sype se též na púdu v malém množství a lehko po
lnopí, při čemž však nutno dbáti, aby se nesypal na mokTé nebo orosené listy. 

Zástupcem této skupiny dusíku ledJrnvého je u nás - čsl. ledelc vápenatý. Obsahuje 
14% dusíku ve tvaru ledku a 28% vápna. 

b) DilSÍk ve tvcirn amoniakovém. Tento tvar dusíku nepropouští půda do spodiny, 
nýbrž váže jej a nevyplavuje, což je velice dúležito. Teprve púsobením bakterií mění se 
pozvolna na dusík ledkový, který je t eprve jako kyselina dusičná ve vodě rozpuštěná 
rostlinou přijímán. Účinek jeho jest tedy pozvolnější, ale trvalejší, delší. Teplo a deště 
podporují jeho proměnu na dusík ledJrnvý, zejména v púdách činných . Užívá se ho tedy 
hlavně v dobách deštivých a v půdách lehčích , propustných. Je lehko rozpustný ve vodě. 
H lavním zástupcem dusíku ve tvaru amoniakovém je - síran amonný s 20% dusíku 
a malým obsahem síry. Používá se ho jako hnojiva déle působícího, tedy v jistém slova 
smyslu jako hnojiva jaksi zásobního - ač slova toho užíváme více pro jiná hnojiva -
ke stromům, zelenině, výborný jest na trávníky (výživa a hubení plevele). Užívá se ve 
formě hlavně zálivkového roztoku anebo i k poprášení v dobách deštivých . 

Vápno a veškerá hnojiva obsahující vápno vypuzují z něho amoniak a proto se nikdy 
nesmí občma současně hnojiti. Byla-li však nějaký čas před tím půda hnojena vápnem 
anebo později , neuškodí to, naopak dociluje se rychlejšího působení amoniaku. Výborný 
jest t6ž ke hnojení zeleniny, potřebující síry (česnek, cibule, por). Vyrábí se ve třech tva
rech: nesušený a nemletý, sušený a mletý a synthetický . Hnoji se jím na jaře. Pro svůj 
pozvolný účinek je hnojivem často užívaným tam, kde nežádáme rychlého účinku jako 
u čsl. ledJm vápenatého, nýbrž povlovného, ale déle působícího. 

c) Dusík ve tvarn lcyanamiclovém je - vápnodusík neboli cliisílcaté vávno. J est to velice 
bohaté hnojivo dusíkaté ve šťastném spojení s vápnem a uhlíkem, ale k našim účelům 
se méně hodí, poněvadž špatně se uskladňuje a pak je to těžký rostlinný jed, který je 
i člověku jako těžká žfravina velice nebezpečný a sám jako lékař měl jsem příležitost 
často léčiti tě'~ké popáleniny obličej e, rukou i těla nedostatečně lnytého, které se velice 
špatně hojí. Proto, ač je výborným hnojivem pro silný obsah dusíku (21 %), vápna (60%) 
a uhlíku (20%) , raději ho neužíváme, poněvadž tu je třeba při rozhazování zvláštního 
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bl ku ochranných brý lí, mazání obličej e, krku i rukou vaselinou. Za to užívá se ho dosti 
~ eto J·~ko velice účinného prostředku v boji proti škůdcům ovocného stromoví. Ovšem 
cas lk' t t· . zde je třeba ve e opa rnos i. 
1 Poněvadž dusík ledkový ve formě čs. ledku vápenatého ztrácí se rychle v půdě za 

1 by dešťů a opačně zase působeiú hnojiv ve tvaru amoniakálním (síran amonný) je málo 
c ~ sobící v dobách sucha a tedy účinek obou hnojiv je jaksi nejistý a odvislý od počasí, 
bula zhotovena hnojiva, která obsahují oba tvary dusíku jak ledkový tak amoniakový 

ymají svou účinnost neodvislou od počasí. J e-li sucho, účinkuje ledek , prší-li, účinkuje 
~lruhý tvar, čímž účinek stává se jistěj ším. Takovým hnojivem jest ostravský ledek 
a nitrofos. 

d ) Ostravský leclelc obsahuje 15,5% dusíku a je jedním z nejčastěji užívaných hnojiv 
dusíkatých , z něhož polovina je ve tvaru amoniaku pomalu působícího a druhá polov ina 
ve tvaru ledku rychle púsobícího. Vedle dusíku obsahuje též asi 55% vápna (uhličitanu 
vápenatého). 

Je to hnojivo silně působící, vhodné pro stromy ovocné, okrasné rostliny i zeleninu. 
Část ledková rozpouští se hned , dusík amoniakový v áže půda a mění jej působením 
bakterií teprve pozvolna v dusík ledkový . Vápno zůstává na půdě jako bílý povlak, který 
však prvý dešť splachuje již do pt'ldy . 

e) Nitrofos jest vlastně již hnojivem smíšeným, poněvadž je složeno z více hnojiv 
základních. Obsahuje též 15,5% dusíku, z něhož polovina je ve tvaru dusíku amoniako
vého a polovina ve tvaru dusíku ledkového, ale obsahuj e mimo to 16% kyseliny fosfo
rečné a asi 26% vápna a měl by tudíž býti řaděn již do hnojiv smíšených z více látek. 

I zde je účinek ledku rychlý, účinek dusíku amoniakového pozvolný. Púsobení lryse
liny fosforečné je rovněž pozvolné, poněvadž tuto půda váže a pak teprve pomalu uvol
ňuje a vyplavení tudíž nepodléhá. Je to dobré hnojivo, podporuje silně vzrůst stromú 
i jejich plodnost, ale viz kritiku hnojiv smíšených a plných. Hnojí se jím na jaře. 

2. Hnojiva fosforečná. 

Jaký m ají účel a j ak se jeví jejich účinek na strom ovocný, bylo již pověděno. H nojiv 
fosforečných je celá řada. 

Nejúčim1ější z n ich je 
a ) Suverfosfát, který m á tu přednost, že se ve vodě rozpouští, což má jistý význam 

proto, že můžeme ho upotřebiti ve formě zálivek rychleji účinkujících i v době květu 
s účinkem dobrým, ba docela i v červnu, aby dospívající plody netrpěly nedostatkem 
fosforu. Jinak se jím hnojí časně na jaře v množství asi 3 kg na 1 ar. Tato rozpustnost 
ve vodě má však smysl pouze pro způsob jeho užití, poněvadž půda jej i ve vodě rozpuš
těný váže vždy na fosforečnany. Děje-li se t ato vazba pomocí vápna, tvoří se fosforečnan 
vápenatý, který slabá příměs kysličníku uhličitého, jenž se v púdě tvoří činností bakterií, 
velice snadno zase rozpouští, čímž jej činí pro strom vnímatelným. Hůře je však, spojí-li se 
kyselina fosforečná se železem nebo hliníkem. Tu vznikají fosforečnany vůbec ner ozpustn é 
a ty jsou pro strom ztraceny. Proto musíme dbáti toho, aby superfosfát přicházel vždy do 
půdy dobře vápnem zásobené, aby se mohly tvořiti jen fosforečnany vápenaté pro strom 
snadno rozpustné. 

Současně s vápnem však ho dávati také n esmíme . 
Toto nebezpečí vzrůstá, užíváme-li sup erfosfátu nízkoprocentního, poněvadž super 

fosfáty iúzkoprocen tní ch ovají v sobě velice často sloučeniny železa a hliníku, které vážou 
pak určitou část superfosfátu v nerozpustný fosforečnan. Proto je lépe, žádám e-li při 
koupi superfosfát pokud lze víceprocentní s nejméně 18-20% kyseliny fosforečné. Vyrábí 
se také t. zv. sehnaný čili dvojitý superfosfát, pod jménem citrofosfát II, který obsahuje 
32-36% kyseliny fosforečné a asi 32-36% vápna, kterého b y se ovšem potom užívalo 
v dávce poloviční. 

. Superfosfát vyrábí se z kostní moučky (superfosfát anim ální) anebo z hornin, obsa
hu]ících fosfority (superfosfát minerální) , p omocí kyseliny sfrové a obsahuje normálně 
~.1:-22% kyseliny fosforečné a asi 20-22% vápna. P roto se nesmí současně vápnem hno
Jlt1, poněvadž př'iliš mnoho vápna ztěžovalo by zase jeho rozpustnost a účinek fosforu byl 



54 Hnojení. 

by menší a ne tak rychlý a my právě hnojíme superfosfátem, ježto chceme jím dosíci 
r ychlého účinku. 

Nehodí se do půd silně propustných (silně písčitých), poněvadž lehko rozpustné ži
viny se z nich vyplavují a béřeme pro tyto raději Thomasovu moučku. 

I pro půdy silně kyselé (rašelinité) užíváme raději Thomasovy moučky místo super
fosfátu, poněvadž tento jest vlastně kyselá súl, která kyselost jejich j eště spíše zvyšuje. 
Jinak jest pro těžké nečinné púdy (jílovité) jedinkým vhodným fosforečným hnojivem. 
Do takových púd Thomasovu moučku dávati nesmíme. 

b) Thomasova moučka je vedlejší produkt při výl'Obě oceli podle způsobu Tho
masova. Její obsah kyseliny fosforečné je velice kolísavý. 11-23°/o, prúměrně 17%, 
ale za to má mnohé pfodnosti před superfosfátem. Předně je to hnojivo alkalické 
čili zásadité, hodící se dobře pro púdy kyselé, tedy i pro půdy rašelinné, ale i pro 
všechny jiné púdy, zejména pro púdy silně propustné (písčité). Za druhé obsahuje 
mnohé látky, kterých superfosfát nemá, jako jsou kyselina křemičitá v dosti velkém 
množství až 13 %, hol·čík, mangan a jiné, jež vesměs na strom ovocný mají velice 
příznivý účinek, zejména na broskve a meruř1ky. Vápno obsahuje jak superfosfát 
tak i Thomasova moučka, ale Thomasova moučka má jej mnohem více - 50% a 
někdy i přes 50% - takže částečně nahrazuje i hnojení vápnem. Dále je to hnojivo, 
jehož účinek trvá dlouho, poněvadž rozpustnost je pomalejší než u superfosfátu. Proto 
se hodí clo půdy jako hnojivo zásobní a také jí silně jako hnojiva zásobní110 užíváme. 
Hlavní její výhodou však je, že Thomasova moučka obsahuje kyselinu fosforečnou 
již vázanou na vápno, takže nevznikají při jejím použití žádné ztráty na fosforu. 

Hnojíme jí na podzim, ale múžeme jí hnojiti i časně z jara v množství 4-5 kg 
na 1 ar, a mť1žeme jí dáti množství mnohem větší pro její pomalý účinek. Do púdy ji 
vždy zarýváme, ale raději hlouběji, poněvadž do hloubi málo proniká. Proto se i při pro
pracování půdy (rigolová1ú, hluboké orám) dává jako reserv1ú hnojivo hlouběji, poněvadž 
dána na povrch, hlouběji se nedostane. Někdy se dává při sázení m ladých stromků jako 
hnojivo zásobní do půdy pod stromky, ale ne ke kořenům. 

Při rozsévám a sypání moučky Thomasovy na púdu pozor na oči a na rány na rukou, 
poněvadž Thomasova moučka je leptadlem a dosti silným. V případě zaprášení rány 
nějaké na ruce nebo na očích neomývat vodou, nýbrž napřed otřít olejem. 

3. Hnojiva draselná. 

Hnojiva draselná jsou původu jen cizozemského, hlavně německého, a dobývají se 
tam těžením ze země, jako u nás uhlí. Ložiska draselná jsou zbytky původmch moří, která 
se tam v dlouhých tropických obdobích vypařila a neobsahují tudíž čistého drasla, nýbrž 
i velká množství přimíšenin jiných, hlavně chlorových (kuchyňská sůl i jiných), takže 
množství drasla v nich obsažené jest velice kolísavé. Mezi tyto surové soli draselné patří 
kainit, karnalit, sylvinit a jiné , z nichž teprve oddělovaným vypařováním připravují se 
v chemických továrnách koncentrované soli, které jsou již více nebo méně chloru prost y . 
Tak ku př. 40% draselná sůl obsahuje již jen málo chloru, sfran draselný a hořečnato
draselný je ho skoro úplně prost. 

Obsah chloru v hnojivech draselných hraje dúležitou úlohu, poněvadž mnohé rostliny 
j ej dobře nesnášejí a mimo to či1ú púdu vazkou , silně náchylnou ke škraloupovitosti 
a hroudovitosti. 

Pro naše účely jsou prakticky upotřebitelná pouze dvě hnojiva - surová súl kainit 
a 40 % draseh1á súl. 

a) Kainit s obsahem drasla velice kolísavým, takže z designovaných 23% klesá 
často na 15 i 12% i méně. Na vzduchu vlhne a hrudovatí, činí tím púdu škraloupovitou 
a hrudovitou a proto užíváme ho jen pro lehko propustné pt\cly a hnojíme jím jen na 
podzim, aby se chlor hojnou srážkovou vodou zimffi v půdě rozpustil a z púdy clo spodiny 
vyplavil než nastoupí vegetace. Některé rostliny i keře jsou totiž oproti chloru velice citlivy 
(jahody, rybíz, srstka,). 

K.ainitu užíváme v množství 10-1 2 kg na 1 ar a zarýváme jej. Pro púdy těžší se 
nehodí a užíváme pro tyto jenom 40% draselné soli. 
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Pro své nepříjemné vlastnosti je stále méně užíván a není vyloučena možnost, že 
časem i úplně z obchodu vymizí. Jistou důležitost má jako hnojivo zásobní. 

b) 40% draselná sůl. Této užíváme hojně jednak proto, že v ní škodlivé vedlejší soli 
. ou na nejmenší míru obmezeny, jednak pro její vysoký obsah drasla a proto, že její 
J,5činek je rychlej ší kainitu. Hnojíme jí na podzim v množství 3- 4 kg na 1 ar, ač můžeme jí 
~tomtéž ~ož~tví hnoFt~ i na)a.ře. Ho~í se pro všecky půdy, ač na těžších půdách zdá se, 
že její účmek lepe vynika, nez na lehč1ch. 

Při hnojení hnojivy draselnými musíme si býti vždy vědomi vzájemného vztahu 
mezi vápnem a draslem (viz str. 37) a přísně ho dbáti. 

4. Hnojiva vápenatá. 

O vápnu, jeho vlastnostech a účincích na půdu a strom bylo již řečeno dosti. Zde 
nutno připojiti ještě toto: 

První naší povinností, než př'ilrročíme k jakékoliv manipulaci s vápnem, jest zjistiti 
obsah vápna v půdě. Jak se to dělá a na koho se při tom obrátiti, bylo již fočeno. 

Tak ku př. půdy jílovité a těžké hlíny, zejména půdy mokré jsou obyčejně vápnem 
chudy anebo nemají vůbec žádného vápna. Teprve potom, když jsme zjistili obsah vápna 
v půdě, můžeme přikročiti k dalšímu. 

V prvé řadě musíme činiti přesný rozdíl mezi vápněním půdy a hnojením pt\dy 
vápnem, poněvadž to není totéž. Vápníme půdu pouze při jejím zpracování do hloubi 
(rigolování, hluboké orání). 

Rigolování a orání půdy provádíme, jak již bylo řečeno, proto, abychom zlepšili 
fysikální vlastnosti její, abychom ji hluboko prokypřili, učinili ji přístupnou vzduchu 
a udělali si v ní jakousi zásobárnu vodní a abychom otevřeli až do hloubi její minerální 
rcservoiTy. A právě na přeměně těchto minerálních reservoirů hraj e vápno důležitou 
úlohu. Proto dáváme sem značné množství vápna, jedno, dvě až tři kila na 1 m3 půdy 
čili 100-200- 300 kg na 1 ar, podle toho, kolik vápna půda v sobě chová (půdy bez
vápenné anebo více méně vápenité) a vápno důkladně s rigolovanou nebo do hloubi zora
nou půdou mísíme. To děláme jednou pro vždy. Tomu říkáme vápnění půdy, jehož bližší 
popis viz ve stati o rigolování půdy str. 18. Hnojením vápnem rozumíme občasné i každo
roč1ú zlepšování povrchu půdy vápnem. 

Vápníme hlavně půdy těžké, studené, mokré, jež obyčejně bývají n a vápno chudy 
(půdy jílovité a těžké hlíny) i půdy hlinité. Nevápníme půd vysloveně vápenitých (slíny 
a slínky), poněvadž mají vápna dosti a nevápníme půd vysloveně písčitých , poněvadž 
fysikální vlastnosti těchto půd ani rigolováním, ani vápně1úm změniti nemůžeme, leda 
bychom půdy ty chtěli při rigolování zlepšiti velice vydatně jílem nebo těžkou hlínou, 
rašelinou. Pak můžeme vápniti a také vápníme i půdy písčité. Neodhodláme-li se k tomu 
pro značné výdaje, pak půdy ty pouze hnojíme vápnem a poněvadž vápno se v nich prosa
kováním do spodiny rychle ztrácí, hnojíme je vápnem každoročně, ale slaboučko, asi 
10 kg na 1 ar půdy čili asi 100 g na 1 m 2 • 

Tím však , že jsme půdu provápnili, nesmíme si mysleti, že půd jednou provápněných 
vápnem hnojiti již nemusíme. Vápno stálým vyluhováním vodou ztrácí se z pt'tdy, jak to 
můžeme konstatovati rozborem vod chenážních, které obsahují dosti vápna, ale i jiné 
živiny. A vápna ztrácí se z půdy dosti značné množství, zejména z povrchních vTStev. 
Lucas počítá, že každoročně z 1 m 2 púdy ztrácí se asi 50 g vápna jen vyluhováním vodou. 
Ale to není ještě ztráta všechna. Strom potřebuje též pro své tělo mnoho vápna, současně 
draslo a amonné soli ochuzují púdu o vápno, mnoho vápna ztrácí se chemickou jeho čin
ností p1'i vazbě kyseliny fosforečné a některých minerálú, při odl{yselování a z toho všeho 
je vidno, že půda zkonsumuje ročně mnoho vápna. Werth jenom tyto posledně jmeno
vané ztráty odhaduje ročně n a 20 g na 1 m 2• A toto ztracené vápno musíme půdě stále 
dodávati. 

I půdy vysloveně vápenité - slíny, slínky - musíme vápnem občas přihnojovati, 
poněvadž kdybychom ztrát výše jmenovaných nekryli, dostali bychom konečně - ovšem 
my už ne, ale naše děti snad - ku př. ze slínu jílovitého vyluhováním vápna čistý jíl event. 
ze slinu písčitého čistý písek atd. Musíme tedy všecky púdy více nebo méně hnojit i 
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vápnem. Ale nehnojíme jich každoročně. Pouze půdy vysloveně písčité pro jejich zvlášt1ú 
propustnost a rychlou ztrátu vápna hnojíme každoročně slaboučko vápnem 100 g na 1 m2. 

Půdy ostat1ú hnojíme vápnem v obdobích různých. Při žádném hnojivu není tolik 
různých názorů jako při hnojení vápnem. Jsou autoři, kteH doporučují hnojiti půdu 
jednou v obdobích 6-7letých, druzí doporučují za 2 roky hnojiti. Jiní zase v obdobích 
jiných. I co do množství vápna jsou názory diametrálně se lišící od množství 1 kg na 1 ar 
do 50 kg na 1 ar půdy atd. (Stříteský, Lucas, Bottner , Lierke, Werth, Thiel). 

Vedoucím pravidlem musí nám býti, že půdě musíme nahrazovati alespoň skutečné 
ztráty vápna a pod tyto ztráty nejen že jíti nesmíme, nýbrž že půdě musí býti dáno i jakési 
plus, aby nenastal nikdy nedostatek vápna. Jakéhosi jednotného schematu pro hnojení 
všech půd vápnem dáti nelze, nýbrž musíme se zde říditi odlišnými vlastnostmi jednotli
vých půd. Jinak hnojíme půdy provápněné, jinak půdy neprovápněné, jinak půdy těžké, 
jinak půdy písčité, jinak hnojíme pt\dy v rťtzných obdobích, jinak půdy chudé vápnem 
nebo bez vápna, jinak bohaté vápnem. 

Někteří autoři radí hnojiti půdy vápnem v obdobích 6-7letých. Nemyslím, že by 
to bylo správné, poněvadž pak, aby půda netrpěla nedostatkem vápna, musí se hnojiti 
vápnem tak silně najednou, že to humusovým vrstvám a draslu může škoditi. 

Proto je lépe hnojiti v obdobích kratších. 
Půdy těžké, jež byly rigolovány a při tom provápněny, hnojíme vápnem jednou za 

4-5 let a hnojíme je po prvních 4- 5 letech toliko lehko, v množství 200 g na 1 m 2 či li 
20 kg na 1 ar. V druhém 4-5letém období musíme již hnojiti více , poněvadž v období 
8-10 let po rigolování nastaly již velké ztráty reserv1úho vápna v půdě a hnojíme je 
vápnem v množství 300- 400 g na 1 m 2 čili množstvím 30-40 kg na 1 ar tak, jako kdyby 
nikdy provápněny nebyly. 

Půdy těžké, jež před tím provápněny nebyly, hnojíme jednou za 3-4 leta v množství 
větším a sice 30- 40 kg na 1. a.r čili v množství 300-400 g na 1 m 2, poněvadž trpí obyčejně 
nedostatkem vápna. ' 

Půdy vysloveně písčité hnojíme, jak již řečeno bylo, každý rok množstvím vápna 
asi 100 g na 1 m 2 . Půdy vápnité hnojíme vápnem jen potud, abychom kryli roční ztráty 
vápna v půdě, nehnojíme jich však vápnem čistým pro následující důvod: 

Hnojení Thomasovou moučkou, kterou musíme hnojiti každoročně, provádíme vlastně 
též hnojení vápnem, poněvadž tato obsahuje průměrně asi 50% čistého vápna. 

I jinými hnojivy jako ku pi'·. Ostravským ledkem, který obsahuje 55% vápna i čs. 
ledkem vápenatým s obsahem 28% vápna hnojíme vápnem. I hnojiva jako Citramfoska 
obsahují vápno (lOo/o), hnojiva přirozená, mrva chlévská, kompost dodávají půdě též 
určité množství vápna, takže tato množství stačí plně pro půdy bohaté vápnem, aby se 
kryla roční ztráta vápna z půdy. 

Vápnem můžeme hnojiti kdykoliv, nejlepší dobou jest však podzim, protože vápno 
za suchého jara nebo léta by půdu příliš vysoušelo a tím by mohlo býti v půdách lehčích 
a sušších na závadu. 

Kdyby se nám nedopatřením stalo, že jsme užili většího množství vápna k hnojení, 
než je předepsáno , stačí zvýšiti příděl drasla půdě, aby účinek přebytku vápna byl para
lysován. 

Vápnem při hnojem posypáváme půdu stejnoměrně a zarýváme je na celou délku 
rýče, snažíce se při tom, abychom půdu dobře promísili s vápnem a nesmíme je současně 
míchati s mrvou chlévskou ani se sfranem amonným a superfosfátem, nýbrž nějaký čas 
před nebo po. 

Dáváme-li v mimořádných případech více drasla, musíme poměrně zvýšiti i množství 
vápna, což platí zejména v případech , kde jsme nuceni hnojiti více draslem. 

Mluvíme-li o vápnění nebo hnojení půdy, máme vždy na mysli vápno pálené, CaO, 
čili kysličník vápenatý. 

Vápna potřebuje každý strom ovocný, ale zejména po něm dychtí jablko, třešně, 
broskve a vťtbec všecky peckovice a jahody. 

Vápna užíváme buď ve formě vápna páleného nebo vápna nepáleného (mletý vápenec) 
a ve formě saturačruch kalů. 
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Vápno pálené CaO jest nejcem1ěj ší formou vápna. Dobývá se pálením vápence čili 
ibličitanu vápenatého - CaC03 - v pecích, kde ztrácí kysličník uhličitý a pak obsahuje 

1 l'li 90°/c kysličníku vápenatého čili páleného vápna CaO. Před upotřebe1úm je h asíme, 
ale pou~e v té míře , aby rozpadlo se v prach j emňoučký, čímž dostáváme Ca(OH)2 (hydro
~yd vápen~tý) vhodnf k hnojení ,půdy;. V půdě přijímá zase kysličník uhličitý a mění se 
na púvodní CaC03 . Vapno kusove h as1me takto: 

Na místech, na nichž ničeho sázeti n emíníme, uložíme vápno na púdu v menších 
hromadách za suchého počasí, eventuelně na lnÍstě střechou chráněném a přikryjeme 
hromadu zelnÍ okolní. V několika dnech rozpadne se v jemný prach , kterého múžeme ihned 
upotřebiti. P rší-li na takovou hromadu déle, rozpadá se ne v prach, ný brž v mléko vápenné 
a mazlavou hmotu vápennou, ztrácí svoji prašnou strukturu a takové vápno ztrácí silně 
ua své ceně a mimo to nelze ho už dobře a stejnoměrně smísiti s púdou, poněvadž je 
mazlavé. 

Vápno pálené v prach rozpadlé dáváme na púdy těžké, ač lze ho upotřebiti pro každou 
půdu i pro púdy lehké, silně propustné. Známý prach vápenný, který se prodává v pytlích , 
obsahuje čistého vápna CaO 70 % a má tu výhodu, že tolik nepráší. 

Mletý vápenec jest normálný uhličitan vápenatý (CaC0 3) , ale jest asi o polovici slabší 
než vápno pálené. Mletého vápence užíváme s oblibou pro púdy lehké, poněvadž účinkuje 
sice pomaleji a slaběji, ale má účinek trvalej ší. Musíme jej dávati v množství asi dvojná
sobném než vápno pálené. 

Saturační kaly z cukrovaru jsou sice dobrým vápenatým hnojivem, ale mají daleko 
slabší účinek než vápno pálené a nejsou všude k dostání. Mimo to musí celou zimu ležeti 
na malých hromádkách nekrytých v zahrádce nebo sadu , aby mrazem rozpadly se v prach 
a teprve na jaře mohly býti rozprášeny na púdu. 

To jsou vesměs nepříjemné vlastnosti a proto saturačních kalú málo užíváme. Obsa
hují asi 22% uhličitanu vápenatého, tedy asi 12% vápna čistého CaO mimo jiné živiny . 

Často bývám tázán, zda;Jze k hnojení užíti též vápna karbidového (zbylý kal při vý
robě acetylenu). Toto k hnojení se nehodí pro své jedovaté účinky, kterých teprve delším 
ležením na vzduchu se zbavuj e a mimo to má obsah vápna daleko men ší a pro vlhkost 
nedá se stejnoměrně rozděliti. Snad do kompostu by se lépe hodil. Rovněž tak nehodí se 
dobře ani sádra, poněvadž v púdě za určitých okolností uvolňuje se z iú kyselina sfrová, 
která múže se státi nebezpečnou. 

Ku konci stati o vápně chci se jaksi z retrospektivního dúvodu na doby dávno minulé 
zmíniti o n ásledující historce . Znám jednoho kolegu Němce , s kterým jsem se setkával 
před více n ež 30 lety při svých návštěvách u P ekruna v Drá~ďanech - Weisser Hirsch. 
To se rozumí, že u Pekrunú se o ničem jiném nikdy nemluvilo než o zahradě, řezu, púdě, 
o ovoci a někdy i o hnojení. Při t akové jedné příležitosti kolega se nadšeně rozhovořil o vý
tečném prý hnojivu, které předčí všechny ostatní druhy hnojiv. O opuce, rozdrcené n a 
prášek. On prý ničím jiným nehnojí a sbfrá opuku, kde ji jenom najde a zvláštní baťoch si 
proto koupil a nosí jen a jen opuku do zahrádky. A vydal prý i brožurku o tom a že mně ji 
pošle do Háje. Tehda jsem se tomu smál. I Pekrun se usmíval nad horliv ostí opukáře. 
Ale přestal jsem se smáti, když kolega po několika týdnech brožuru skutečně poslal a já ji 
ne jednou, nýbrž několikráte přečetl. Brožura m á název: Pflanzung, Diingung und Be
~andlung von Obst- und Zierbaumen , byla vydána r. 1898 a stála 10 Pfenigú. Chovám 
31 dosud jako milou upomínku na d oby rozbřeskujícího se jitra zahrádkářského. Teprve 
z ní jsem se dověděl o mineráliích púdy, ovšem dosud v primitivních n ázorech a hlavně 
o té opuce, co to je za báječné hnojivo a jak se má drtiti a rozdrcená rozh azovati po za
hrádce a co ovoce po ní a jaké ovoce! A ze mě se stal také opukář. Teprve pozděj i odborná 
díl?', hlavně Stoklasova, mně věc vysvětlila, tepr ve potom jsem se dověděl, že opuka obsa
ht~3e v sobě mnoho vápna a i jiných živin , hlavně fosfor, draslo a proto tolik ov oce po ní 
a Jakého ovoce. A bylo mně líto lidí, jimž jsem před 30 lety radíval, aby opuku ze zahrady 
vynášeli . 

5. Hnojiva plná, čili smíšená. 

Hnojivy plnými zoveme hnojiva, která jsou smíšen á ze všech základních hnojiv -
z ~usíku , kyseliny fosforečné, drasla a vápna - a byla zhotovena a na trh dána pro úsporu 
prace, všelij akého počítání , rozdělování hnojiv na určitá období a aby i ten , kdo ne-
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vyzná se dobře v manipulaci s určitými hnojivy, mohl dobře jich užívati. Zdali toho 
cíle, zejména úspory různého počítání bylo dosaženo i při hnojeiú stromků ovocných, 
uvidíme později. 

Hnojiv tak zvaných smíšených a plnohodnotných je celá řada. Z nich neznáměj ší 
a u nás nejvíce užívanými a nejcennějšími jsou t. zv. Citramfoska v I. a II. jakosti a Hortus, 
nepočítáme-li k nim ještě Nitrofos, složený z dusíku, kyseliny fosforečné, vápna, ale bez 
drasla. · 

a) Citramfoska. Jak již jméno naznačuje, je složena ze všech hnojiv základních a je 
naším československým výrobkem. 

První jakost č. I. je složena ze 7% dusíku - ve tvaru leclkovém 1/ 4 a amoriiakovém 3/ 4 
- z 13% kyseliny fosforečné lehko rozpustné, 12% drasla a 13% vápna. Druhá jakost 
č. II. má totéž procento dusíkové., ale má o 1 % méně kyseliny fosforečné, 15% drasla 
a 11 % vápna. Není zde žádných škodlivých přimíšenin, zejména Citramfoska II. jest 
prakticky skoro bez chloru. Je pravda, že obsah všech živin v ní silně zjednodušuje hnojení 
a že z toho důvodu nachází čím dále tím více obliby. Vcelku vzato, bylo by lze toto hnojivo 
již z právě řečených důvodů schvalovati. Citramfoskou hnojí se na jaře. Po rozhození se 
lehko zakope. 

Citramfoska má svou obdobu v německé nitrofosce, která se rovněž prodává v růz
n ých jakostech, z nichž zejména obliby nachází v Německu Nitrofoska I. G., poněvadž 
vedle dusíku, kyseliny fosforečné a drasla obsahuje i 10% vápna. Mnozí autoři (Junge) 
hnojení touto iútrofoskou doporučují dosti vřele, ba docela radí hnojiti jenom jí a stále 
a v případě potřeby ještě jednou v létě (ovšem potom v dávce menší) a pochvalují si, že 
to je hnojení velice praktické a beze všeho počítání, na jaře se jen pohnojí a více se nemusí 
nikdo o hnoje1ú starati. Ovšem to je všecko hezké, ale kde mimo jiné nesrovnalosti je zde 
humus, kterého půda nutně potřebuje, a kterého při výhradném hnojení nitrofoskou 
a Citramfoskou bude stále ubývati~ Nelze tudíž již z tohoto důvodu říci, že je možno hno
jiti stále jenom těmito plnýip.i hnojivy. 

Totéž bylo by lze říci a ještě větším právem o následujícím plném hnojivu. 
b) Hartus, který u nás velice zdomácněl, hojně se doporučuje a též i osvědčuje. Obsa

huje 18% dusílm - 2/ 3 ve tvaru amoniakovém a 1 / 3 ve tvaru ledkovém - 12% kyseliny 
fosforečné lehko rozpustné a 12% drasla prostého chloru. Vápno žádné. 

Hortus je ve vodě snadno rozpustný, takže se může užívati i ve tvaru zálivkovém 
(více pro květiny, zeleninu, květiny pokojové). Pro stromy, hnojí-li se jím, užívá se ve 
t varu pevném a pak hnojí se jfrn jen v časném jaře, v množství asi 60 g na 1 m 2 a lehce se 
zakope. Pro stromy ovocné se však nehodí již z toho důvodu, že jako hnojivo plné nemá 
vápna a muselo by se tÍinto zvláště hnojiti, což by nikterak úsporu práce neznamenalo. 

Ježto však je to hnojivo, které zejména pro kultury květinové, zelinářské, na trávníky 
a pro květiny pokojové má nepopfratelný význam a zde není místa líčiti i v tomto ohledu 
jeho všestranné upotřebení, nechť zájemce vyžádá si prospekty Hortusu, které mu dodá 
každý obchod se strojenými hnojivy, hlavně hospodářská družstva nebo Sdružení pro 
prodej dusíkatých látek, Praha II„ Na Florenci 3. 

J sou ještě jiné a jiné směsi hnojiv umělých, o nichž však netřeba se zmiňovati, poně
vadž počet dosavadní plně stačí. 

Proti užívání hnojiv plných pro hnojení stromů ovocných jsou vážné námitky. 
Předně nemůžeme jimi hnojiti etále, poněvadž nejsou hnojivy humusotvornými a za druhé 
jest velkou otázkou, zda uspoříme si jimi práci a všelijaké počítání a rozdělování na různá 
období, jak se tvrdí. Ovšem mám na mysli pouze hnojení ovocných stromů a ne různých 
plodin hospodářských, jež sem nepatří. Příklad nám vysvětlí vše nejlépe. Hnojíme-li 
ku př. smíšeným hnojivem Nitrofosem (ne Nitrofoskou), které obsahuje ve směsi 15,5% 
dusíku a 16% kyseliny fosforečné, musÍine ho dáti na 1 ar7 kg, chceme-li, aby půda dost ala 
potfobné množství čistého dusíku, který v předešlém roku ztrávila - viz přepočítává1ú 
hnojiv umělých na čistou látku živnou str. 60. - Ale 7 kg Nitrofosu dá půdě sice 1 kg 
dusílrn čistého , ale nadbytečné množství kyseliny fosforečné a sice 1 kg místo potřebných 
0,5 kg . Dáme-li však půdě tolik Nitrofosu , aby dostala jen žádaných 0,5 kg kyseliny fosfo
rečné, museli bychom Nitrofosu dáti jen 3,5 kg, ČÍinŽ zase dostaneme úplně nedostatečné 
množství čistého dusíku, t. j. 0,5 kg místo potřebného 1 kg. Jest tedy hnojení Nitrofosem 
vadné a znamená vždy buď mnoho kyseliny fosforečné, nebo málo dusíku. Neiú tedy 
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možno hnojiti jím stromy ovocné, leda bychom chybící kyselinu fosforečnou nebo 
eventuálně chybící dusili: doplnili jiným hnojivem fosforečným nebo dusíkatým, což by 
bylo teprve komplikované počítání a žádná úspora času ani práce. 

I všecka ostatní hnojiva umělá, ať již jen z několika živin smíšená, či plnohodnotná, 
mají tutéž vadu. Tak ku př·. chceme-li dáti 1 aru půdy 1 kg dusíku v podobě Citramfosky II 
musíme jí dáti 14 kg. Tím kryjeme spotřebu dusíku. Aby však byla kryta spotřeba roční 
kyseliny fosforečné na 1 ar (0,5 kg), k tomu bychom potřebovali Citramfosky II. jen 
4:5 kg, čili množstvím, které kryje dusíkovou spotřebu (14 kg) bychom dávali již 3krát 
tolik kyseliny fosforečné než je třeba a zvyšovali bychom tím současně množství drasla, 
na které by pro normální spotřebu d.raslovou stačilo jen 10,5 kg Citramfosky (což by zejmé
na padalo na váhu při Hortusu, který vůbec neobsahuje vápna jako combattanta drasla). 

Mohli bychom sice eventuální přebytky toho nebo onoho hnojiva, ku př. kyseliny 
fosforečné vyrovnati tím, že bychom užili menších dávek hnojiva smíšeného, jež by odpo
vídaly spotřebě 0,5 kg kyseliny fosforečné na 1 ar, totiž 4,5 kg Citramfosky II. a co by 
chybělo na dusíku a drnsle, doplniti čistým hnojivem dusili:atým, ku př. síranem amonným, 
nebo 40% draselnou solí, ale to již jsou stálá a nepraktická počítání, jichž od každého 
zahrádkáře očekávati nemůžeme. Ten chce znáti mčitá a pevná, neměnná čísla a ta se 
dozví lehko, bude-li hnojiti hnojivy čistými, základními, nesmíšenými, třeba odděleně. 

Proto neužíváme hnojiv plných ani smíšených pro stromy ovocné, nýbrž více pro 
kultu.ry květinářské, zelinářské, na trávnili:y a květiny pokojové atd., poněvadž si jimi 
práce neuspořujeme, nýbrž přidáváme, nehledě ani k tomu, že jimi stromů velice často 
nedohnojujeme nebo přehnojujeme. 

Schemata hnojeni. 

Při hnojení musíme vycházeti z toho stanoviska, že jednotný pro všechny púdy 
a stromy ovocné platný systém neexistuje. J"inak musíme hnojiti půdy lehko propustné , 
jinak půdy těžké, jinak pťtdy mokré, jinou spotřebu živin má púda v letech suchých , 
strom dorostlý musí býti živen jinak nežli strom mladý, strom chorobně rostoucí má jiné 
potřeby než strom bujný , jinak musí býti živen strom velmi rodící než nerodící a jinak 
strom stojící na trávníku. Jabloně potřebují jiné živiny než hrušně nebo broskvoně, 
švestky atd. a všem těm činitelťtm nutno věnovati pozornost a individualisovati. 

Proto je lehko pochopitelno, že nějaký všeobecně platný recept pro hnoje1ú dán býti 
ani nemůže. . 

Lze-li vysloviti nějaké základní pravidlo všeobecné a bezpodmínečně plat né, je t o 
pravidlo, že půdě musíme na živinách dáti tolik, kolik z ní předešlého roku strom vyssál. 

Tak podle rúzných pozorování a měření obsahuje jenom 100 kg jablek už 200 g 
čistého drasla, 33 g čistého fosforu a 66 g čistého dusíku, které půdě jsou přímo odbírány 
a ze zahrady vynášeny. Ale to není ještě daleko všecko. Strom potřebuje ke svému vzrůstu 
(elfovo, listy, květy) značná množství těchto látek , které jsou přímo z pťtdy brány, nepo
čítaje v to jiné ztráty. A tyto ztráty musí býti půdě bezpodmínečně vráceny, nemá-li 
nastati její velké ochuzení a konečná úplná vyčerpanost. 

Toto pravidlo jest tedy základem, na němž všechny systémy hnoj ení jsou vypraco
vány . 

Velká většina autorů shoduje se v tom, že 1 ar púdy osazený dorostlými stromy ovoc
nými ztrácí ročně čistého dusíku 1 kg, čistého fosforu 0,5 kg, čistého drasla 1,2-1,5 kg. 
Vápna spotřebuje prý ročně 2 kg podle Wertha, do čehož ovšem nejsou počítány ztráty 
způsobené vodou, které odhadují se asi na 5 kg na 1 ar. 

Tato roční ztráta musí býti púdě bezpodmínečně každý rok vrácena, nemá-li býti 
strom ovocný přiveden ze správné rovnováhy životní. 
, . Jak však tuto roční ztrátu živin luýti, o tom jsou dosti různé názory. Někteří tvrdí, 
ze Jediným správným hnojivem jest mrva chlévská a radí jí hnojiti každoročně a stále . 
Tento svúj názor odúvodňují tím, že mrva chlévská obsahuje mimo vápno všecky živiny, 
kterých strom potřebuje ve správném poměru. J e to pravda, ale abychom jich púdě dodali 
potl-ebné k vantum, nutno dávati mrvu chlévskou ve značném množství. Teprve 200 až 
250 kg dobfo uleželého hnoje má v sobě pn\měrně 1 kg dusíku čistého, 0,56 kg kyseliny 
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fosforečné a 1,4 kg drasla; to je množství teprve pro 1 ar vystačující a tu je vážnou 
otázka, zda za st ávajících poměrů t olik mrvy dostaneme, nemluvě ani o t om, že množství 
živin je v mrvě koupené dosti variabilní. Mimo to strom potřebuje jednou té nebo oné 
živiny více, nebo méně, čehož jednotvárným hnojením mrvou chlévskou docíliti nemíl
žeme a konečně stromy výhradně mrvou chlévskou hnojené mají příliš bujný vzrůst 
a málo rodí, poněvadž jsou přehnoj ovány dusíkem (kumulace dusíku průběhem let), 
a ma.j í absolut ní nedostatek vápna a průběhem času i nedostatek kyseliny fosforečné 
(viz dále). 

P roto, ač mrva chlévská jest prvořadným hnojivem, u něhož v prvé řadě nutno 
vytýčiti jeho vliv humusotvorný, nevystačíme s ní a její účinek nutno doplňovati hno
jivy umělými. 

Rovněž tak nevystačíme plně ani soustavným a každoroč1úm hnojením hnojivy 
umělými, poněvadž, ač tato podle potřeby stromů správně odměřiti můžeme, netvoH 
zase humusu , kterého půda nutně potřebuje . Jest tedy nejlépe voliti zlatou střední cestu 
a hnojiti oběma druhy hnojiv. 

Vycházíme-li ze zásady, že půda pro stromy ovocné potfobuje ročně průměrně ntt 1 ar 
1 kg čistého dusíku, 0,5 kg čistého fosforu (kyseliny fosforečné), 1,2- 1,5 kg čistého drasla, 
vyskytne se nejprve otázka , jak to udělati a jakého množství hnojiv musíme užíti, když 
tato obsahují živiny čisté pouze v určitých procentech . 

Toho lze docíliti jednoduchým výpočtem. 

Přepočítáváni hnojiv umělých na čistou látku živnou. 

Máme vždy na mysli 1 ar půdy, z kterého si pak lehce můžeme vypočísti, kolik potře
bujeme na 1 ha, eventuálně na 1 m 2 • Jeden ar půdy, t . j. 100 m 2 potřebuje 1 kg dusíku 
čistého a chceme jí jej dodati ku př . síranem amonným, který obsahuje čistého dusíku 
pouze 20 %. Kolik síranu arrťonného potfobujeme, aby nám dal l kg čistého dusíku pro 
1 ar, dozvíme se lehko následujícún výpočtem. Dělíme číslici 100 m 2 tím procentem dusíku, 
k teré je obsaženo v síranu amonném. Ten má 20% dusíku. Tedy 100 : 20 = 5. Výsledné 
číslo 5 násobíme číslem čisté látky, kterou potřebuje l ar půdy. To je 1 kg dusíku , tedy 
5 X 1 = 5 kg . Čili musíme dát i 5 kg síranu amonného, abychom půdě dodali 1 kg 
čistého dusíku. 

J iný příklad. Jeden aJ.' půdy potřebuje 1,5 kg čistého drasla a chceme jej dodati 
v podobě 40% draselné soli. 100 : 40 = 2,5. Výsledek 2,5 násobíme množstvím čistého 
chasla, k teré chceme půdě dodat i. 2,5 X 1,5 = 3,75 kg draselné soli, t . j . musíme dáti 
l aru půdy 3,75 kg draseh1é soli 40%, abychom mu dali 1,5 kg čistého drasla. 

Dodávání látky půdě nemusí . však býti tak úzkostlivé, abychom ku př. dali půdě 
přesně 3,75 kg, nýbrž počítáme zhruba 4 kg 40% draselné soli na 1 ar, čili 40 g na 1 m 2, 

nebo 400 kg na 1 ha. 
Jindy zase chceme dáti půdě 0,5 kg kyseliny fosforečné a máme na to 18% super

fosfát - 100 : 18 = 5,55. - Při dělení zbude vždy zbytek 10. Vezmu-li 100 : 18 = 6, 
bude zbytek jen 8. Dostanu tedy 5,55 X 0,5 = 2,50 na 1 ar a 6 X 0,50 = 3 kg na l ar, 
čili potřebuji na 1 ar 2,50- 3 kg superfosfátu 18%. 

Takovým přepočítáním hnojiva na čistou živnou látku dostaneme následující 
diagram: 
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Hnojiva umělá. 

:Množství 

na 1 ar 

5 kg 

7 kg 

Množstvi 

na 1 m 2 

50 g 

70 g 

Doba hnojení 

Jaro 

Jen v době květů 
a even t. v červen
ci v dávkách po 

35 gr na 1 m 2 • 

P oznámky 
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Poprášení půdy v dobách deště. Nesmí se 
míchati s vápnem a hnoj ivy, které obsahují 

vápn o. 

Ne za deště. Jako posila stromu v době 
s ilného květenství nebo v době hojné úrod

nosti. Jinak n e. 

I 1---1 1----1 1------1------1 I!---------------------

Vápnodusík 21 60 5 kg 50 g Jaro. 

Žíravina - zvláštní oblek, brýle, natření 
vaselinou. Rozhazovat smíšený s prosetou 
hlinou n ebo rašelinou na půdu zkypřenou. 
Obsahuje 20% uhlíku. N esmí se míchati se 
superfosfátem ani s hnojivy obsahujicimi 

amoniak. 

-------1---1 I 1------1 I 1------

Ostravský ledek 

b) Hnojiva dusíkatá, 
smíšená .*) 
Nitrofos 

Citramfoska I. a 
II. 

15 

15 

7 

55 

16 26 

11 15 11 

7 kg 70 g 

7 kg? 70 g? 

14-15 kg? 1140-150 g? 

Na j afo blízko 
před početím 

vegetace. 

Jaro. 

Jaro. 

Práškuje se jim půda, a jen lehounko se zako
pe. Nemíchat se superfosfátem ani s hnojivy 
obsahuj ícím.i amoniak ani s vápnem ani 

s Thomasovou moučkou. 

Nesmí se míchati s vápnem, čsl. ledkem váp„ 
s ostravským ledkem ani s vápno-dusíkem. 

Nemá drasla. 

Po rozhození lehko zakopat. Nehnojí se při 
ní j iž žádným jiným hnojivem. 

*) Hnojiva dusíkatá, smíšen á s jinými lmojivy základnimi čili hnojiva p lná. Neužíváme jich - viz člán~k o hnojivech plných - kdo by však 
pfoce j imi chtěl hnoji ti, nechť řídí se následujícími údaj i. 
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Hnojiva uníělá. 

Obsah v % čisté látky 

·ol Množství Množství Q 
Doba hnojení ><.) Poznámky 

Q) o o na 1 ar na 1 m 2 
~ "" u; ~ ·o 
[§ ~~ ·<Z o.. 

"" •ol 
A ~ '2 A > 

I 
I I Časné jaro. 

Poprášit a lehko zakopat. Nehnojí se při něm 
Hortus 18 12 12 - 6 kg? 60 g? žádným jiným hnojivem, ale dříve nebo 

I I později vápnem. 

c) Hnojiva draselná. 
Poprášit a zarýt do půdy. Činí půdu škralou-

.. povitou. Jen pro lehké půdy. Škodírybízu, 
Kainit - - 12- 15 -- 10- 11 kg 100-110 g Jenom na podzim. srstkám, malinám a jahodám. Nesmí se 

míchat s čsl. ledkem vápenatým. 

Časně z jara i na Prášh.-uje se a zarývá. Na těžších půdách 
40 % drasel. sůl - - 40 - 4kg 40 g podzim. účinek lepší, nedávat současně s čsl. ledkem 

I vápenatým. 

d) Hnojiva fosfo - Pro všechny půdy, i jako hnojivo zásobní. 
rečná. 11-23 38-59 Na podzim i časně 

Pozor na oči a rány. Do půdy se zarývá. 
Thomasova moučka - průměr - průměr 2,50-4 kg 25-40 g Nedávat s hnojivy obsahujícími amoniak, 

17 50 
z jara. tedy ani s chlévskou mrvou. 

11- 22 Nedávat do půd lehl.-ých ani kyselých. Ne-

Superfosfát - průměr - 22 2,50-3 kg 25- 30 g Na podzim i časně dávat současně s vápnem. Je lépe hnojiti 
z jara i v červnu. jim ve dvou polovičních dávkách na jaře 18 

I a v červnu. 

Kdykoliv - nej- Nehnojit současně se superfosfátem ani 
e) Hnojiva vápenatá. s hnojivy dusíkatými amoniakálními. Půda 

Vápno pálené 90 Různě; viz hnojiva lépe však na pod- se jím posypává a zaryje stejnoměrně. - - - zim. Ca O vápenitá. S ledkovými může se dávati. 

Kdykoliv - nej- Pro půdy lehké. Nehnojit současně se super-

Vápenec mletý - - - 56 Dvakrát tolik jako lépe však na pod- fosfátem ani s hnojivy dusíkatými amonia-
Ca O vápna páleného. zim. k álními. Účinek pomalý, ale trvalejší. S led-

kovými hnojivy může se hnojiti. 

12 Sedmkrát tolik jako Vyvézti na pod- Pro všecky půdy. Nehnojit současně ani 
Saturač1ú kaly 0,60 1-2 0,2 Ca O vápna páleného. zim. v časném superfosfátem ani hnojivy dusíkatými. 

jaře rozházet. 

Hnojiva přirozená 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"-~~-->~~_L"'-.U'--'.,.,_~.._.,· ~»Á.-nAZút.A.nv - rnvn~-Ž-V-ki!:. 
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Vápc11ť'C znletý 

Saturační kaly 

Proleželá mrva 
chlévská 

0,60 1-2 

Množství 
v kO' 

na l ';.r 

200-250 

0, 2 

Ca O 

12 
CaO 

vakrát tolik jako 
vápna páleného. 

. Sedmkrát tolik .i ako 
vápna páleného. 

Hnojiva přirozená 

'-ayKOIIV - ne] -
lépe však na pod

zim. 

Vyvézti na pod
zim. V časnem 

jaře rozházet. 

--- 11;'"--J ---• ,...., . ...,„.._._.,..,J.1,V "OV".1,'"'Q~l- l'O'~t:J~ ~\.lp"r-

fosfátem ani s hnojivy dusikatým.i amonia
kálními. Účinek pomalý, ale trvalejší. S Jed-

kovými hnojivy může se hnojiti. 

Pro všecky půdy. Nehnoj it současně ani 
superfosfátem ani hnojivy dusíkatými. 

počítaná v kg na 1 ar. Čisté látky živné počítány rovněž v kg. 

Dusík 
v kg 

1 

Kys. 
fosforečná 

v kg 

0,05 

Draslo 
v kg 

1,4 

Vápno 
v kg 

0,40 

Doba hnojení 

Podzim. 

Nedostatky nebo přebytky čistých látek 
živných. Chybící vápno se dodá jednou 

za 3-5 let, proto se neuvádí. 

Hnojivo plnohodnotné. - Pro pomalý 
rozklad dlouhý účinek. 

I 1- -----1------1------1 I I 

Holubí a slepičí 
trus 20 0,3 0,3 0,2 0,4 Jen na j aře. 

Pouze v podobě zálivky a n e více jak 200 g 
surového hnoje na 1 m 2 pro příliš ostrý 
účinek. Účinek rychlý, ale jen rok trvající. 

I 1-- ---1- -----1- - ---1 I I I 

Močůvka čistá 

Výkaly záchodo
vé zachycované 
rašelinou 

,500 

150 

1 0,05 2, 75 

1 0,57 0,6 

0,15 

0,75 

Pozdní podzim, 
zima nebo časné 

jaro . 

Pozdní -podzim, 
časné jaro. 

Užívá se jen na polovici zředěná vodou. 
Chybí 0,45 kys. fosforečné, která dodá se 

v podobě 2,5 kg superfosfátu. 

Chybí drasla asi 1 kg = 2,5 kg 40% soli 
draselné. 

I I I I 1--- --- 1 I I 

Výkaly záchodo
vé nezředěné a 
bez rašeliny 

Zelené lmojení lu
pinou 

Kompost průměr 

400 

200 

1,44 0,64 0,6 

Viz stať o zeleném hnojení. 

1 0,40 0,50 

0,4 

10 

Pozdní podzim, 
časné jaro. 

Chybí drasla asi 1 kg = 2,5 kg 40% soli 
draselné. 

Po~Ue doby? Setí I Máhodnotub].~vn~h~~sotvornouadusíko 
na Jaře nebo v létě. tvornou. O _prilu1oi ovam draslem a fosforem 

VIZ stať zelené hnojení. 

Kdykoliv. 

Hnojivo humusot vorné. Vápna nadbytek, 
kyseliny fosforečné skoro dost atek, nutno 
zesílit draslo asi 1 kg = 2,50 kg 40% soli 
draselnaté. Živiny záleží však na přípravě 

kompostu. 

I I I 1- ---1----1 I I I 

Rašelina suchá, 
rozdrobená, ne
napojená vodou. 

100 1 0,07 0,04 0,25 

Ostatní látky pro malé množství nepřicházejí v úvahu. 

Látka humusotvorná a zlepšovatel půdy, 
obsahuje asi 98% organických látek. 
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64 Hn o j en í. 

To jsou tedy hnojiva v praxi užívaná, přepočtená na čisté živiny - čistý 100% dusík, 
čisté draslo atd. - při normální spotřebě stromů. 
· Takhle odhadují normální roční spotřebu živin Lierke, Werth, Lucas, Bottner, 
Thiele a jiní. Ale jsou autoři, kteří udávají, že roč1ú spotřeba živin je vlastně daleko vyšší 
(Rebholz), jiní zase tvrcU, že je nižší a na základě toho dělají i různé výpočty. Proto jsou 
i předpisy hnojeiú u různých autorů různy a často i hodně různy. 

Ba ani v době, kdy se má hnojiti, nejsou různí a velice vážerú autoři jednotní. Tak 
na př. jedni doporučují hnojiti půdu jednou za rok, Thiele a jiní s 1úm doporučují hnojiti 
dvakrát za rok, na jaře (draslem, fosforem a dusíkem) a na podzim ještě jednou draslem 
a fosforem a Thiele sám dodává, že mu při tom způsobu hnojeiú stromy prý každoročně 
rodily. J sou docela autoři, kteH radí hnojiti půdu do roka třikrát, na j aře draslem, kyse
linou fosforečnou a dusíkem, po druhé v srpnu a po třetí draslem a dusíkem v říjnu, ale 
upozorňují, že při takovém způsobu hnojení dlužno hnojiti jen síranem amonným nebo 
vápnodusíkem a jen malými dávkami. Steglich odměřuje dávky hnojiv podle objemu 
kmene a hnojí stromy pod korunou a za obvodem koruny podle určitých schemat a podle 
druhů stromů ovocných , jinak jabloň, jinak hrušeň, jinak peckovice. 

Lierke hnojí půdu ještě pfod sázením stromů a podle povahy půd 2,5-4 kg 40 % 
draseh1é soli, 3-4 kg superfosfátu, 2-3 kg sfranu amonného a po osázení stromt\ dopo
ručuje stromy mladé hnojiti pouze mrvou chlévskou (u lehkých púd každoročně malou 
dávkou , u těžších púd jednou za 4 Jeta dávkami většími) a vedle toho každoročně na 1 ar 
púd lehkých 6-9 kg kainitu, 6-8 kg Thomasovy moučky, 1- 2 kg síranu amonného; 
u půd těžkých vedle hnoj ení mrvou chlévskou jednou za 4 roky každoročně na 1 ar půdy 
2- 3,5 kg 40 % draselné soli, 2- 5-8 kg superfosfátu , 2-3 kg síranu amonného. U pt'ld 
písčitých dává na 1 ar 6- 8 kg kaínitu, 3- 5 kg Thomasovy moučky, 2- 4 kg síranu 
amonného vedle lehkého každornčního hnojení mrvou chlévskou. P H tom však dusíka
tých hnojiv nedává v množství naznačeném najednou, nýbrž dělí je na 3 díly a dává jeden 
z nich v únoru, druhý krátce před květem a třetí po nasazení plodů. Ostatní hnojiva dává 
najednou , prý proto, že půda je déle chová. Vápnem hnojí v obdobích čtyřletých . 

Junge hnojí poclie svého udání jen nitrofoskou a pokud je mi známo ničím jiným. 
A tak existuje celá fada systémů , jak půdu hnojiti (Werth , Ba.rth, Wagner, Fleischer, 
Hofmann, Lierke, Miiller atd.), co spisovatel , to systém, na něž zacházeti bylo by bez
účeh10. Všichni pocUe hesla „tu máš a jez", nestarajíce se o to, zda strom podávanou mu 
stravu také přijmouti a spotřebovati dovede a je-li mu dána také možnost živin v hnojivu 
obsažených využíti. 

J iž podložky stromů vyžadují každá jiného způsobu hnojení. Daleko jinou spotřebu 
mají jánčata a kdoule , jinak chovají se oproti hnojivům duzeny, daleko jinak semenáče 
a z nich zejména hrušně. I různé druhy ovocné ch ovají se odlišně. Jiného hnojení potřebují 
peckovice. zejména broskve a meruňky, jinak nutno živiti stromy s ovocem jaderným. 

Ale i hnojiva sama chovají se v půdě různě. Pt\da některá hnojiva silně váže a nedo
voluj e jim vniknouti hlouběji než tam, kam jsme je zaryli a proto z nich kořínky hlouběji 
se nacházející ničeho nedostanou a živí se jimi pouze ta část koHnkú, která v obvodu onoho 
hnojiva se nachází. V tom ohledu je zejména proslulá kyselina fosforečná, která, ať již 
je ve vodě rozpustná nebo ne, váže se vždycky na vápno, nebo se tam dostává již vázána 
(Thomasova moučka) a tvoří s tímto fosforečnany vápenaté, které si kořínky teprve po
malu musí uvolňovati. 

Neiú-li vápno v půdě přítomno, nebo, je-li půda vápnem chudá, je to j eště horší. 
Pak vážou kyselinu fosforečnou železo nebo hliník na fosforečnany, které jsou pro kořínl(y 
stromů nevnímatelny a tím pro strom úplně ztraceny. Proto nesmíme se dáti ovlivňovati 
údaji, že stromy za rok vyssají na 1 aru 0,5 kg kyseliny fosforečné. Ano, vyssají, ale jen 
proto, že jí tam více nemají a spotfobovaly by jí daleko více, kdyby jí jen měly. A přece 
právě kyselina fosforečná to je, které je v prvé řadě třeba k násadě květných puků a plodů. 
Proto můžeme směle, zejména vidíme-li, že strom při bujném vzrůstu nenasazuje květných 
puků, říci si, že strom trpí nedost atkem kyseliny fosforečné a překročiti dávky, jež až 
dosud pro kyselinu fosforečnou udávány byly a zvýšiti je, jak již Trenklc žádá 2-3 
i 4násobně bez obavy, že bychom tím stromu ublížili 

Rovněž tak zadržuje půda i draslo, nedovolujíc mu púsobiti mimo okruh zarytí, 
zejména u půd těžších , které obsahují více jílu, takže je pouze část koi"enů může zpraco
vati. Půdy lehké a propustné již lépe uvolňují draslo a proto právě půdám těžším musíme 
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Hnoj ení. 65 

jej dodávati více, než ja.k nám to nal'izují výkazy o roční spoti"ebě živin a to tím spíše, že 
draslo jako duležitý činitel assimilační má silný vliv též na zakládá1ú puků květných a na 
násadu plodovou. 

Poněvadž pak je kyselina fosforečná a draslo ve své činnosti právě uvedenými faktory 
silně obmezováno, takže stromy dostávají ho pouze část, kdežto hnojiva dusíkatá ve své 
působnosti tolik omezována nejsou, docilujeme tím při normálním, předepsaném zpúsobu 
hnojení vždy jakéhosi nepoměru hnojiv dusíkatých oproti draslu a kyselinč fosforečné, 
který pak se jeví nadměrným, bujným vzrůstem ke škodě plodnosti. 

Proto vystačíme hnojením oficiálně udávaným snad v době mládí stromú, kde od 
stromku nežádáme ničeho jiného než bujný vzrúst, ale absolutně nevystačíme s tím 
v době, kdy má nastupovati plodnost. Zde musí přijíti na řadu hnojení jin6, ne podle naří
zených formulí a receptů určitých, tolik a tolik živin na ·ar a každoročně a stále stejně, 
nýbrž musíme dávati stromu to, co mu chybí a čeho potřebuje bez veškerých ohledú na 
předpisy. Strom mající jen rústi, potřebuje jiných živin, strom přicházející do stadia 
plodnosti také jiných živin. Jiné živiny patří stromu bujně rostoucímu a nerodícímu, jiné 
stromu silně rodícímu a nerostoucímu atd. 

To všechno jsou dúvody , proč nesmíme hnojiti stromt\ podle vyježděných formulí 
a receptů a jednotně stejně všecky, nýbrž odlišně podle toho, co který strom potřebuje 
a co mu chybí. A tomu říkáme 

hnojení individuelní. 

Když jsem pfod 39 lety zakládal svoji prvou zahradu, zamlouval se mi z tehdy zná
mých systémů hnojení nejvíce Lucasův systém pro svoji jednoduchost. Lucas starší 
(nežije již) hnojil svoji zahradu takto: Jeden rok hnojil proleželým hnojem chlévským 
v množství 200-250 kg na 1 ar nebo kompostem dobrým rovněž v množství 200 kg na 
1 ar. Tato množství prý mu ph1ě nahradila živiny stromy za rok vyssáté. Druhý rok hnojil 
močůvkou v množství 500 kg na 1 ar zředěnou vodou na 1000 kg, do které přidával chybě
jící kyselinu fosforečnou v podobě 2,5 kg superfosfátu 18%. Třetí rok hnojil hnojivy umě
lý111Í a sice 5 kg síranu amonného, 3- 4 kg superfosfátu 18%, 3,5 kg 40 % chaselné soli na 
1 ar a čtvrtý rok zase začínal jako prvý uleželým hnojem chlévským. Každý 3.-5. rok 
hnojil vápnem páleným (CaO) 15-20 kg na 1 ar. 

Prvá leta svého zahradniče1ú držel jsem se i já tohoto systému. Stromky sázel jsem 
tehdy do půdy dobře rigolované. Stromky hned od počátku dobře rostly, později až pHliš 
dobře, plodů nesly málo a jablka t u a tam se objevivší silně křenčila a místy i očka na 
jabloních vymrzávala. Přičítal jsem to přehnojová1ú stromt\ dusík:em a přestal jsem stromy 
hnojiti močůvkou. Hnojil jsem pak jednou za 4 leta mrvou chlévskou , poněvadž jsem měl 
půdu těžší a ostatní 3 leta jsem hnojil jen hnojivy umělými podle návodu Lucasova. Ale 
zase jsem pozoroval, že ani tato šablona nebyla stromům vhod. Stromy stále velice bujně 
rostly a málo rodily, ač byly na správných podnožích a měly podle mého tehdejšího mínění 
všeho dost. A tu začal jsem dělati podivné zkoušky pro tehdejší dobu. Přestal jsem hnojiti 
i nu·vou chlévskou a nehnojil jsem ani síranem amonným (který jsem tehdy pode jménem 
Schwefelsaueres Ammoniak, kupoval j eště z Německa) a hnojil jsem jen kyselinou fosfo
rečnou a draslem každý rok a občas vápnem. Stromky brzy začaly roditi, ale po letech 
zase pomalu přestávaly růsti a tak časem jsem přicházel ke správnému poznání a ve své 
tvarované zahradě, která zmrzla r. 1929, počal jsem již užívati nových metod hnojení indi
viduálního, ježto jsem poznal, že stromky všecky podle určité, stále stejné šablony hnojiti 
nelze. 

Zahrádkář, který miluje svou zahradu, sroste takřka s každým stromem a ví doko
nale, co mu ten nebo onen strom povídá. A strom mu to povídá řečí až příliš srozumitelnou. 
Jednou počínají mu předčasně žloutnouti a opadávati listy a strom tím křičí po dusíku, 
drasle, vodě, druhý neroste a příliš rodí, volá po živinách dusík:atých a draselnatých, třetí 
zase velice bujně roste, mrzne v zimě a dostává rakoviny a nařík:á si tím, že má tělo ne
otužilé přílišným krmením dusík:em, jiný zase chřadne, že stojí ve vodě atd„ atd. 

A tak nutno každého stromu volání si povšimnouti a hleděti mu vyhověti a proto 
nelze šablonovitě hnojiti zahrady. Ten strom chce to, jiný ono a nevyhoví-li se jeho nář·ku 
trvalému, chřadne , nebo zase příliš bujně roste a nerodí. 

5 
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Hnojení stromků pn a po sázení, o tom viz stať „Sázení stromů ovocných ". 
P rvá leta po sázení stromků všechna naše péče musí směřovati jen k tomu, aby stroiu 

se dobře zakořenil a vytvořil zdravý kmen a silnou, dobře nosnou korunu. Ničeho jiného 
na stromku nežádáme. Zejména nežádáme na něm, aby rodil, poněvadž předčasná plod. 
nost strom vysiluje. Proto hnojíme jej pocUe pravidel platných pro normálně rostoucí, 
zdravý strom. Musíme jej každoročně zásobiti dobře dusíkatými hnojivy, ale musíme též 
současně dbáti toho, aby výživa nebyla jednostranná a musíme mu dáti též ostatní hno
jiva - kyselinu fosforečnou - draslo a vápno. Hnojíme jej pouze v obvodu koruny a podle 
následujícího praviclla: 

H nojiva dusíkatá. a) Proleželá mrva chlévslcá. Tou hnojíme na podzim v množstvi 
2-3 kg n a 1 m 2 a zarýváme ji na 10- 15 cm do půdy. Púdy těžké hnojíme mrv ou chlév
skou každým čtvrtým rokem, půdy písčité mohly bychom hnojiti mrvou chlévskou každý 
rok, ale méně. V roce, v kterém hnojíme mrvou chlévskou , nehnojíme umělými dusíkatými 
hnojivy. Chceme-li tedy i půdy silně písčité hnojiti umělými hnojivy, nesmíme je hnojiti 
mrvou chlévskou každoročně. Místo mrvy chlévské múžeme též s prospěchem dobrým 
užíti mulchování. 

b) Umělá dusíkatá hnojiva. Ta leta, která nehnojíme mrvou chlévskou, hnojíme 
umělými dusíkatými hnojivy a sice buď trvalejším a méně rychle účinkujícím síranem 
amonným v množství 50 g na 1 m 2 nebo rychle, ale krátko účinkujícím čsl. ledkem vápe
natým, kterým však hnojíme na dvakrát a sice po prvé v době, kdy začínají se prvé lístky 
ukazovati na jaře v množství 35 g na 1 m 2 a po druhé na počátku července a zase v množ. 
ství 35 g na 1 m 2 anebo múžeme též hnojiti Ostravským ledkem, který obsahuje oba tvary 
dusíku, jak rychle účinkujícího ledku tak i pomalu účinkujcího amoniaku . Ostravského 
lecllm v tom případě dáváme 70 g na 1 m 2 a hnojíme jím také tepr ve v době, kdy na jaře 
?-ačínaji se ukazovati prvé lístky, ale n ehnojíme jím dvakráte jako čsl. ledkem vápenatým. 

Púcly silně písčité nehnojíme čsl. ledkem vápenatým pro jeho rychlé vyplaveni do 
spodiny, nýbrž raději Ostr~vským ledkem nebo j eště lépe síranem amonným. 

Vedle těchto hnojiv clúsíkatých musíme však též dáti stromku mladému i 
c) hnojiva draselná, fosforečná a vápno. V tom roce, ve kterém hnojíme mrvou chlév

skou , nedáváme těchto hnojiv stromku, poněvadž mrva chlévská je v sobě též má, uži
jeme-li však místo hnoje mulchováni nebo zeleného hnojení, musíme je též dáti. Ve všech 
ostatních letech, kdy nehnojíme mrvou chlévskou, dáváme je každoročně mimo v ápna. 
S oblibou užíváme 40% draselné soli v množství 40 g na 1 m 2 a Thomasovy moučky 
rovněž v množství 40 g na 1 m 2 • Oboje hnojiva smícháme a zarýváme do půdy pokud lze 
hluboko, ježto zůstávají tkvěti v místech za.rytí a do spodiny nepronikají. Do půd leh
kých, písčitých, dáváme místo 40% draselné soli jen kainit v množství 100 g na 1 m2 

a Thomasovu moučku . Hnojivy těmito hnojíme na podzim a pro ja.rní hnojení volíme 
vždy umělá dusíkatá hnojiva, poněvadž hnojiva ta nesmíme spolu míchati. 

Co se týče vápna, byl již kladen důraz na t o, že stromky sázíme již clo půdy dobře 
provápněné, event. do jam provápněných. Učinili-li jsme tak, nehnojíme více půdu vápnem 
až t eprve za 4-5 let. V t u dobu utrpělo již vápno dosti značné ztráty vyluhováním a mu
síme je doplniti hnojením vápnem v množství asi 200 g na 1 m 2• Po dalším pětiletí hno
jíme již pť1du vápnem v množst ví asi 400 g na 1 m 2 a tak již st ále dále, vždy po .5 letech. 
J estliže jsme však půdy před sázením neprovápnili, musíme st romky hnojiti vápnem již 
prvý rok po sázení a sice v létě nebo před koncem léta v množství 400 g na 1 m 2 • P o druhé 
hnojíme stromky vápnem teprve za 4-5 let zase tímtéž množstvím. 

Jak hnojíme mladé stromlcy slabě jdoucí. 

To všecko, co právě řečeno bylo, platí však pouze pro stromky normálně a zdravě 
rostoucí. Stromkům slabě rostoucím dáváme více dusíku a drasla. Zejména dobrý vliv na 
vzrůst strnmu mají hnojiva ledková, která dáváme stromu ještě vedle normálního hnojení 
síranem amonným. Tak ku př. hnojíme v časném jaru normální dávkou síranu amonného 
- 50 g- a j eště čsl. ledkem vápen atým v množství 35 g na 1 m 2 těsně před rozpukem listu 
nebo při rozpuku listů a cb:uhou dávku 35 g na 1 m 2 dáváme, je-li toho ještě třeba, koncelll 
června nebo na počátku července. Mimo to stromkům slabě rostoucím zvýšíme i množství 
drasla a dáváme místo 40 g 40% soli draselné na 1 m 2 50 i 60 g na 1 m 2 při normálním do· 
dávání kyseliny fosforečné v podobě Thomasovy moučky . Vápna dáváme v tom případě 
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stále stejné množství, poněvadž zvýšené jeho množství je již obsaženo v Thomasově 
„ e 

rnou~e · čtvrtém roce u stromkú na slabě rostoucí podnoži začíná již doba plodnosti, 
stromků na jánčeti šlechtěných již dříve. U stromú na semenáči dostavuje se plodnost 

uozději, průměrně asi ~evátý~ roke~" V tu d~?\l musíme se již říditi jinými pravidly. 
hudiž mi dovoleno ponekud clukladněJl to vyloz1ti. 

K normálnímu, h armonickému vývoji stromu ovocného, to jest, aby správně rostl 
správně rodil, jest zapotřebí též normáhú ha.rmonické výživy. Harmonická výživa stromu 

~est mimo jiné činitele podmíněna i správným dodáváním všech živin, kterých strom nutně 
J otřebuje. Normálně rostoucí a normálně plodící strom potřebuje určitého množství 
Susíku, chasla , fosforu a vápna. Kolik, bylo již vícekráte řečeno. Chybí-li stromu jedna 
jedinká z živin právě vyjmenovaných , bude se to již jeviti v určité vadě, buď ve vadě 
vzrústu nebo ve vadě plodnosti. Ale čísla živin nahoře již mnohokráte udaná nejsou abso
lutní, neměnná, nýbrž jsou to pouze čísla střední, prúměrná , stačící stromu k jeho nor
málnímu vývoji pouze za normálních poměrú. Živiny stromu dodávané musí býti vždy 
v harmonii, poněvadž neharmonie živin by vždy púsobila škodu. Ale jak poznáme, že 
dodáváme stromu živiny ve správné harmonii~ Známky neharmonické výživy jeví se na 
stromě buď v podobě špatného nebo bujného vzrůstu nebo v podobě špatné plodnosti nebo 
neplodnosti. Objeví-li se na stromu ovocném tato neharmonie, je za normálních jinak po
měrů vždy vinna neharmonie živin. 

Ale této harmonie nesmíme docilovati tím, že bychom stromu snad vzali některou 
živinu úplně, jak jsem t o v prvých dobách zahradničení dělal na př„ že bychom mu 
snad při bujném vzrůstu vzali úplně dusík: nebo draslo a dávali jen fosfor a vápno. Strom 
potřebuje všech živin současně a kdybychom mu dávali jen fosfor bez dusík:u, drasla 
a vápna, zůstal by ve vzrůstu zpět a konečně by přestala plodnost, vzdor vysokým dávkám 
fosforu . Živinu některou úplně múžeme vynechati jen tehdy, je-li strom tou živinou na 
úkor druhých překrmován, jako se stává ku př. u stromů překrmovaných dusíkem, což se 
jeví abnormně bujným vzrůstem, měkkostí a nevyzralostí dřeva atd„ t u můžeme dusík 
úplně vynechati, ale jen potud, dokud plus dusík:u, které jsme stromu dávali, z půdy ne
zmizí. Jakmile strom ve vzrůstu začne ochabovati, znamená to, že dusík:u v púdě začíná 
se nedostávati a že nutno zase hnojiti dusík:em, ač rozumně. 

Musíme tedy dávati stromu každoročně v šecky živiny h armonicky. Neroste-li 
strom, znamená to, že h armonie živin je porušena v neprospěch dusíku a drasla a že mu 
dáváme dusík:u a drasla m álo, resp . že strom t rpí nedostat kem dusík:u a drasla , poněvadž 
právě draslo a dusík: jsou to, které slouží vzrůstu a proto nutno množství dodávaného 
dusíku a drasla zvýšiti. Roste-li strom dobře a nerodí, je to za normáhúch poměrů znám
kou toho, že strom trpí nedost atkem fosforu a má-li potom rodit i, musíme mu dávati více 
fosforu a toho, jak již řečeno bylo, můžeme bez obavy dáti množství dvoj - i čtyřnásobné. 
Těmito základními pravidly musíme se říditi st ále. 

Strom, který dobře rodí a dobře roste, m á plnou harmonii živin a živme jej tak, 
jako dosud i dále a spíše zvyšme mu o málo všechny živiny . Strom, který dobře rodí 
a slabě roste, je v nerovnováze a potřebuje více dusík:u a drasla při dosavadní výživě 
fosforem. 

Strom nerodící a nerostoucí trpí celkovou podvýživou a musí dostati všecko hnojivo 
ve zvýšen é míře. 

Strom, který silně rost e a nerodí, má mnoho dusík:u a málo fosforu. Proto nutno 
přerušiti na čas dodávání dusík:u, dokud nepřijde zase do normálního vzrůstu a při tom 
silně zvýšiti dodávání fosforu. 

Všecky ostatní eventuality nutno fošiti podle zásady, že dusík p odporuje vzrůst leto
rostů, draslo dává dřevu pevnost a zdravý tuhý list, fosfor úrodu. Nezapomeňme na zelené 
hnojení a event. na mulchování. 

Líti hnojiva tekutá do děr v obvodu stromú navrtaných nemá při správně obdělá
vané půdč velkého smyslu. Obyčejným hnojením docilujeme lepšího výsledku a dá to 
~éně práce. Určitý smysl by to mělo při půdě t rvalou trávou obrostlé, ač i zde máme 
učelnější způsoby hnojení (viz dále). Rovněž tak dělání přík:opů v obvodu nebo za obvodem 
koruny a hnojení v těchto je příliš pracné, za to má však velký smysl při půdách neobdělá
vaných a porostlých trávou (viz dotyčné články při sázení stromů). 

O ostatních zvláštnostech hnojení viz při jednotlivých clrnzích stromů ovocných . 



III. 

ŽIVOTNÍ JEVY STROMU. 



Bu1ílca. Celý strom i s kořeny sestává z nesčíslného množství nejmenších , pouze 
milnoskopem viditelných, mrtvých i živých jedinců, sloužících a přizpůsobených př-e
různým způsobům životního pochodu stromu. Těmto nepatrným jedincům říkáme buňky. 
Prototypem živé buňky stromu i ka.ždé rostliny jest buňka, sestávající z jádra buněčného, 
nejdiHežitější to součástky a základu každého dalšího množení, dále z protoplasmatu, 
zvláštní to j emňoučké, jemnozrnné, tekuté hmoty, složené z různých chornických slou
čenin, hlavně bílkovinných a buňka ta jest obalena jemnou, pro vodu lehko prostupnou, 
velice poddajnou a pružnou blankou z celulosy. Mimo to se nalézají v protoplasma tu i zrnka 
cl1lor9fylová pro výměnu látek velice důležitá (obraz č. 12). 

Ziviny. Protoplasma buněk má schopnost přijímati do sebe různé látky, ať již ústrojné 
nebo neústrojné ve stavu sihJ.ě zfoděném vodou a předávati je dále buňkám sousediúm 
póry, nalézajícími se ve stěně celulosové. 

a) Látky neorganické čili neústrojné béře strom svými kořeny z půdy ve stavu silně 
vodou zředěném a těm říkáme látky živné, minerální, nebo soli živné. 

Tyto soli živné, v půdě obsažené, pocházejí z minerálií - rozpadlých hornin - a jsou 
to hlavně draslo, vápno, fosfor, v menší míře sfra, magnesium, železo, chlor, křemík. J sou 
však též látky živné, které béře strom sice též z půdy, ale nejsou původu minerálního, 
nýbrž jsou produktem rozpadu látek ústrojných zbytků rostlinných i zvířecích (hnoje atd.). 

J sou to především dusík a kysličník uhli
čitý, který slouží v půdě jednak různým po
chodúm chemickým, jednak uniká z půdy do 
vzduchu a slouží v listech k důležitým pocho
dům asimilačním, jak bude vysvětleno později. 

Vodík a kyslík přijímá strom svými kofony 
z půdy ve způsobu vody. Tím vším napájí 
strom své buňky. 

Ale protoplasma buňky nepřijímá těchto 
látek živných kořeny mu dodávaných bez laclu b 
a skladu a v množství mu dodávaném, nýbrž 
má určitou schopnost výběru v těchto látkách 
a béfo z nich podle zákona minima pouze ty, kte
rých právě potřebuje. Vedle těchto látek ne-
ústrojných jsou však v buňce obsaženy i Obraz č. 12. Buňky. 

b) látlcy ústrojné - organické - v různých a ) stěna •buněčná, b ) .protoplasma, c) jádro 
chemických sloučeninách. J sou to v prvé řadě buněčné, d) dělici se jádro, e) chromatofory. 
cuh, event. šhob, sloučeniny bílkovinné, dále . 
nepatrné kapičky tuku a olejů, chromatofory, z nichž vznikají zrnka chlorofylová, 
atd. Tyto látky nedostaly se sem však z púdy, nýbrž byly utvořeny v listech stromu 
pochodem t. zv. asi~ilačním a proto jim též říkáme látky asimilační, nebo prostě látky 
organické, ústrojné. Ríká se jim též látky stavební, poněvadž jich užívá strom ke stavbě 
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svého těla a vfrch svých rnučástí (kořeny, letorosty, květy, plody, list y, viz dále). 
Všecky tyto látky neústrojné i ústrojné čili asimilační proudí od buňky k buňce všemi 
součástmi stromu. 

Jaké síly umožňují tento pohy b 1 Dříve, než na tuto otázku odpovíme, povězme si 
něco o ssavých koříncích. 

Ssavé lcofínky jsou velejemná kořenová vlákénka složená z buněk, pouze několik 
milimetrů dlouhá a pouze setiny milimetrů široká. Vlákénka ta sedí těsně nad hrotem 
kořenů , t. zv. čepičkou kofonovou, jsouce .od iú pouze několik milimetrů vzdálena a. po

h ývají konečnou část kořínku nově se tvo
řícího pouze v délce nčkolika málo centimetru 
(obraz č . 13). 

o 

Tvoří se stále nová z buněk, které se na-
16zají nad obvodem nově se tvořící čepičky 
kořenové (obraz č. 14), která nemá žádné po-
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a) kořen, b) postran
né kořínky vlasové, 
c) koi'ínky ssavé nad 
čepičkou kořenovou, 

d) čepička kořenová. 

Obraz č. 18. Klíčící carpinus b etulus . 
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Obrnz č. 14. čepička kořenová silně zvětšená. 

kožky a vyrůstají prodloužením, resp. jakýmsi vychlípeiúm buněk povrchových v malé 
trubicovité vlásky, kterým říkáme ssavé kořínky (obr. č . 15). 

Tyto ssavé kořínky nedosahují delšího věku než nejdéle jeden rok, stále odumírajíce 
a stále nově se tvoříce nad čepičkou kořenovou, jíž kořen při svém vzrůstu proniká 
stále pomalu kupředu do půdy. 

Při tomto pomalém pronikání čepičky kořenové do půdy odpadávají, resp. třením 
o půdu se odlučují povrchní buňky čepičky kořenové a rozpadem svým vytvářejí v půdě 
jakousi slizkou hmot u , která lépe umožňuje další pronikání čepičky kořenové do půdy 
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Obraz č. 15. Prfiřez nově rostoucího koř!nku nad čepičkou koi"enovou se ssavými koífoky. 
Silně zvětšeno. 

a která jsouc kysličníkem uhličitým bohatší, pomáhá slabow1ce okyselovati vodu ve 
svém okolí. 

Toto okyselová1ú vody půdní má ohromnou cliUežitost. Minerální látky, z nichž 
se půda skládá, nejsou schopny v tom tvaru v jakém se nalézají sloužiti za výživu stromu. 
Přijatelnými pro strom stávají se teprve tehdy, jsou-li chemicky přeměněny a převedeny 
ve sloučeniny, neboli soli ve vodě rozpustné. 

Ale čistá voda nemá schopnosti rozpouštěti látky minerální, této schopnosti nabývá 
voda teprve tehdy, je-li slabounce okyselena příměsí kysličníku uhličitého. 

Pramenem tvorby kysličníku uhličitého , jak již v předešlých kapitolách bylo řečeno, 
je v prvé řadě humus, v němž vytváří se kysličník: uhličitý v hojném množství jednak 
rozpadem látek ústrojných , jednak a to hlavně dýchárum bakterií púdních. 

Dalším pramenem tvorby kysličníku uhličitého v půdě, ač již menším, jsou kořeny 
samy, hlavně kořínky ssavé, které dýchají jako každý živý organismus, přijímajíce kyslík 
~ vydechujíce kysličník uhličitý a okyselují jím slabounce vodu ve svém okolí. Rovněž 
1 ony bu1Tuy, které odpadávají pÍ'i pronikání čepičky kořenové do půdy, pomáhají do určité 
míry půdu okyselovati. 

Teprve tato, kysličníkem uhličitým slabounce okyselená voda je schopna měniti 
chemicky minerální látky, z nichž půda se skládá a pfováděti je ve sloučeniny čili soli 
ve vodě rozpustné. A teprve tyto soli, ve vodě rozpuštěné a jí sih1ě rozředěné rostlina je 
~chopna přijímati jako výživu. To je tedy ten velech\ležitý proces chemický , odehráva
JÍCÍ se v půdě působe1úm kysličník:u uhličitéh o, který teprve umožňuje život každé 
rostlině i stromu ovocnému. 

P roto také čím je pi1da bohatší humusem, tím více vytváří se kysličník:u uhličitého 
a tím rozsáhlejší a dokonalejší je rozpad látek minerálních a čím více rozpuštěných živin 
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minerálních má strom ke své disposici, tím lépe je minerálními solemi vyživován a tím 
lépe se mu daří. 

Ssavé kořínky , říká se jim též kořenové chloupky, jsou pevně, skoro neoddělitelně 
pl-issáty k jednotlivým miluoskopickým zrnkům půdy, pronikají jimi a dychtivě ssají 
z nich vodu výživnou, v níž působením kysličníku uhličitého živné látky jsou již roz
puštěny. 

Kořínky ssavé čili chloupky kořenové nutno tedy odlišovati od kořenů ostatrúch 
i od kořínků, tak zvaných vlasových, které vodu a součástky v ní rozpuštěné pouze odvá
dějí směrem nahoru a jsou obrazně řečeno již jenom jaksi vodovody, kterým název 
koř·ínkú ssavých již nepřísluší. 

Koř·ínků ssavých má každý strom ohromné množství. Tak podle Eberta jedna jedinká 
obilnina, kdybychom jí všecky postranrú i ssavé koř·ínky odřízli a těsně za sebou do délky 
položili, má úhrnnou délku koHnků 500 m , dobře vyrostlá tykev docela 25 km. 

Púda dobře prostupná, zkypřená, má velký blahodárný vliv na vývoj ssavých ko
řínků. Púda těžká, neprostupná, jílovitá má vliv škodlivý, poněvadž kořínky jí jen těžko 
mohou pronikati, nebo vůbec nepronika,jí, rovněž tak i půda silně vlliká obmezuje značně 
jejich vzrůst. Přijde-li strom svými kořínky do trvalé spodní vody, přestává vůbec jejich 
další vývoj a strom chřadne, ba může i zhynouti. Z toho je vidno, jak důležitou je řádná. 
příprava půdy, event. její odvodnění ještě před sázením stromů. 

Pohyb vody živné. 

Jakmile povolí zimní mrazy a půda v hloubi, v níž nalézají se kořínky ssavé, 
rozmrzne, což bývá obyčejně ke konci ledna nebo počátkem února, počnou ihned 
pracovati kořínky ssavé a ssají z pt'tdy vodu s příslušným obsahem látek živných 
do nejbližších buněk. Tato síla ssací je velice značná a součet jí vykonávané práce 

Obraz č. 16. Buňky napájející se vodou živnou. 
a) stěna buněčná, b ) protcxplasma, c) jádro buněč.né a chromatofory, d) vacuoly vody živné, 

e) buňka vodou živnou plně napojená. 
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bnáší u různých druhú stromú ovocných 6-17 atmosfér tlaku osmotického (Matula) 
~stačí vrchovatě k tomu, aby voda živná byla jím vytlačena až k posledním vrcholkům 
stromu. Jenom touto velkou silou ssací můžeme si také vysvětliti zdánlivě nepochopitelný 
zjev že strom i v dobách relativního sucha dovede svými kořínky ssavými nassáti si ještě 
otř~bné množství vody z půdy zdánlivě úplně vyschlé. Buňky tedy dychtivě a s velkou 

;'ilou přijímají tuto živnou vodu a zvětšují jí svúj obsah tak, že je celá buňka vyplněna 
vodou tou měrou , až protoplasma tvoří pouhý proužek kol vnitřní stěny buňky (viz 

obr. č. 16
). liv , ' b ' k v• d t „, . b vk' h t'l ět" tl k Tímto nap 1ovamm se une z1vnou v o ou vy van se i v un ac s a e v s1 a , 

který konečně dostupuje značné výše a když dospělo napětí určitého maxima, v1ytlačuje 
buňka tent o přebytek p óry výše zmÚ1ěnými do bm\ky 
další, vyšší a tato po dosažení maxima zase do další 
a tak nastává ve stromu pohyb vody živné směrem 
od kořínků ssavých nahoru. Pohyb tento děje se tedy 
pouze tlakem od buňky k buňce, až konečně dospívá 
k vodivým pletivům; jest ovšem pomalý a trvá poměrně 
dosti dlouho než dospěje k vrcholným očkům stromu. 

Vodivá pletiva nej sou nic jiného než celé svazky 
buněk, silně do délky protáhlých, živých a i mrtvých , 
které vznikly z buněk dříve živých tím, že ztratily své 
protoplasma a i stěny, dělící jednotlivé buňky nad se
bou i mezi sebou, takže tvoří dohromady celé rourky, 
jimiž voda živná bez překážky od kořenů až k vrchol
kům stromú může prouditi. Těmto rourkám z buněk 
vzniklým říkáme cévy mízní neboli trachey. Ty záso
bují vodou živnou celý strom. K místní potřebě jedno
tlivých malých olusků slouží malinké cevy mízní, t. zv. 
t racheidy, které sestávají většinou z jedinké protáhlé 
buňky a jsou na povrchu svém vyztuženy spirálovitými 
páskami. Tkáň ostatní mezi jednotlivými cevami miz
ními je vyplněna jednak vlákny dřevními- parenchym 
dfovní - jednak paprsky dřeňovými a r úznými jinými 
buňJrnmi (viz obr. č. 17). 

Tato vodivá pletiva s cevami mízními jsou uložena 
pouze v dřevě stromu, ne v kůře, a pochod živných 
látek silně vodou rozředěných děje se od kořem\ na
horu výhradně jimi a pouze po tu dobu, pokud je strom 
bezlistý, tedy asi od konce ledna clo konce dubna a ří
káme mu tlak positivní. 

Jakmile se však stromek olistnil, nastává pohyb 
jiný, v principu sice týž a rovněž dřevnatými částmi 
stromu, ale na základě jiných zákonů, t. zv. tlak ne
gativní . 

Mimochodem budiž řečeno, že oba tyto druhy t laku , 
jak positivní tak negativní jsou to, které všecky jemné 
částky stromu, kořínky, listí, jemné výhonky udržují 
vzpl:'ímeny a svěží. K lesne-li tento tlak ve stromu z ja
kýchkoliv příčin (nedostatek vody, přemíra slunečního 
záření), vadnou tyto části. 

Obraz č. 17. Tangenciální podélný 
řez dřevem. 

a) mizní céva 1čili trachea, b) tra
ch eida, c) dřevitá vlá;lma čili paren
chym dřevní, d ) dřeňové paprsky 

(iJodle ·S trasburgera). 

Tlak positivní - jarní ve stavu bezlistém - jest nejvyšší před rozpučením puků, 
kdy tyto jsou naplněny přímo až k prasknutí, což má pro jejich vývoj velkou dúležitost. 

Jakmile se strom olistnil, počne maličkými otvory v listech, t. zv. průduchy čili pichy, 
které se nalézají na spodní straně listů , vypařovati vodu , jíž jsou bm1ky silně naplněny 
ale nevypařuje vodu jen listy, nýbrž značné množství vody vypařuje se i nesčetnými 
otvůrky, nalézajícími se všude v kůře a sahajícími až ku středu stromu k e dřeni. Tyto 
otvory jsou v ohromném množství rozsety všude po celé kůře. J sou ovšem velice malinké, 
ale při jejich velkém množst ví je vypařování vody dosti značné. 
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Tak podle údajů Osterwa.lderových hrušeú 16 m vysoká a 10 m široká vypařuje při 
slunečném a suchém počasí v době květu za 24 hodin až 319 litrů vody. Tuto velkou ztrátu 
vody by ovšem nemohl už nahraditi pomalý přítok vody od buňky k buňce, jak se děje 
u stromů ve stavu bezlistém, kdyby nebylo jiného faktora. A tímto faktorem jest právě 
toto velké vypařování vody z povrchu listů, kmene, větví a my říkáme tomuto vypa
řování vody 

transpirace. 

Transpirací čili vypařováním ztrácej í buňky nalézající se na spodině listú vodu -
ne látky živné ve vodě rozpuštěné. - Tuto ztracenou vodu nahrazuje buňka ssáním 
z buňky nejblíže příští, která je vodou pod značným tlakem silně naplněna a tato zase 
z další atd. a nastupuje zde tedy jakýsi opačný úkaz. 

Strom ve stavu bezlist ém tlačí vodu pod určitýll1 t lakem od buňky k buňce nahoru, 
ve stavu listnatém ssa.je tuto vodu od kořenů nahoru. 

Na základě tohoto fakta mi17.eme si nyní lehko vysvětliti zvláštní úkaz, že strom ve 
stavu bezlist ém uřežeme-li mu větev, nebo přeřízneme-li jeho kmen, krvácí, čili vytlačuje 
šťávu živnou na místě řezu , což zejména je patrno u broskve neb u révy vinné. A naopak 
strom nelu·vácí při témže poranění ve stavu listnatém, poněvadž vodu ssaje, kteréhožto 
poznatku hojně upotfobujeme při fozu révy vinné, broskví atd. 

I tento pohyb vody a živných látek ssáním děje se toutéž cestou v dřevnaté části 
stromu, ale s tím rozdílem, že voda od kořenů neproudí již pomalu a tlakem nahoru od 
buňky k buňce , poněvadž tento pohyb by byl již pomalý a málo vydatný, nýbrž proudí 
cevami mízními jako malými vodovody již r ychleji. 

Takovým způsobem děje se pohyb živné vody ve stromu v období listnatém. Vedle 
pohybu vody dřevnatými částmi stromu tlakem a pak nassáváním, musíme si býti vě
domi j eště jiných pochodú a „to především t. zv. 

asimilace. 

Jsou t o vesměs pochody životní a jaké nacházíme i v těle lidském, jenom s určitými 
obměnami. 

Strom přijímá svými listy vodu živnou z půdy, ale také prúduchy v listech i vzduch ze 
svého okolí a užívá jedné části jeho, kysličníku uhličitého, ke zpracová1ú lát ek neústroj
n ých , z ptl.dy nassátých v látky organické (ústrojné), a právě těch a jenom těch upotřebí 
strom ke svému vzrústu , k zachování svého života, k tvorbě nových částí a i k tvorbě 
plocltl. . 

Tuto přeměnu látek neústrojných v látky ústrojné nazýváme asimilací (assimilatio 
slovo latinské - přizpůsobování, přeměna) a látky organické asimilací vytvořené na.zý
váme látkami asimilačními čili asimiláty. 

Pochody asimilač1ú dějí se v zelených částech stromu, hlavně v listech, ale částečně 
i v zelené kúře v chlorofylových zrnkách, jimiž buňky v těchto částech jsou naplněny. 
Pro nás nejzajímavější a pro strom nejdúležitější jsou pochody asimilační v listech se 
odehrávající. 

Podívejme se na to blíže. Ku vysvětlení slouží připojený obrázek příčného řezu 
listem (obr. č . 18). 

Vidíme zde n a vrchní i spodní straně především pokožku listu hodně ztluštělou, pro 
vodu úplně neprostupnou, poněvadž jest prosycena voskem a opatřenou na spodní straně 
nepatrnými otvory mezibuněčnými, t. zv. pichy čili prúduchy, o nichž byla již řeč , a těmito 
otvory list dýchá, t o jest přijímá vzduch potřebný k asimilaci. Dále za prúduchy nalézá 
se houbovitá tkáň buněčná, prostoupená prostory, které jsou naplněny nadých aným 
vzduchem. Směrem ještě více nahoru, tedy k povrchu listu, jsou řady podlouhlých , pali
sádovitých buněk. Již buňky houbovité tkáně chovají v sobě zrnka chlorofylová, zeleně 
zbarvená, ale palisádovité buňky jsou jimi přímo nabity - proto je list zelený a i mladá 
kůra jest zelená. 

Vzduch vnikající do listu otvory mezibuněčnými čili průduchy, vniká do houbo
vité tkáně buněčné a dostává se i k buňkám palisádovitým a mezi ně. 

int> 
jež 

níc 
kvi 
v·~ 
uh 
po 

Sl' 

š 



ká vypařuje při 
to velkou ztrátu 
~'íce, jak se děje 
breD1 jest právě 
e tomuto vypa-

~ listťt vodu -
1 
buňka ssáním 

ěna a tato zase 
I 

1 buňce nahoru, 

1az. že strom ve 
;í. čili vytlačuje 
rinné. A naopak 
1aje, kteréhožto 

dřevnaté části 
kem nahoru od 
~. nýbrž proudí 

stnatém. Vedle 
íme si býti vě-

rrom s určitými 

ech i vzduch ze 
'látek neústroj
těch upotřebí 

tí a i k tvorbě 

LCÍ (assimilatio 
v-tvořené nazý-

h, ale částečně 
jsou naplněny. 
ní v list ech se 

příčného řezu 

ztluštělou, pro 
~ spodní straně 
iž řeč , a těmito 
úduchy nalézá 
· nadýchaným 
louhlých , p~li
)fylová, zeleně 
)lený a i mladá 

ká do houbo-

ž i v o t n í j e v y s t r o m u. 77 

Zrnka chlorofylová mají schopnost pohlcovati ze vzduchu kysličník uhličitý a pře
měňují jej působením tepla a světla slunečního, hlavně paprskú modrých a pomocí vody, 
·ež je nassávána z koi"enú, na cttln, základní to sloučeninu organickou (ústrojnou). 
J pfoměna ta děje se tím způsobem, že chlorofylová zrnka působením paprsků sluneč
úch resp. světelných rozkládají kyslič1úk uhličitý na uhlík, který si ponechávají a na 
~yslík, který zase vydechují nazpět clo vzduchu. Uvolněný uhlík spojuje se pak s vodou 
v buňkách obsaženou v prvou ústrojnou, orga1úckou látku, v prvý uhlovodan - spojení 
uhlíku s vodou za přítomnosti životodárných paprskú slunečních - v t. zv. cukr. Přesný 

ochod této přeměny dosud znám není a cestou chemickou uměle se nedá napodobiti. 
p Pochod tvoření se cukru jest velice živý, zejména za intensivnějšího světla, a palisá 
dovité brn'íky byly by za chvilku cukrem přeplněny, čímž by další výroba cukru značně 
trpěla, a proto je culu ve vodním roztoku odváděn hned dále do oné houbovité tkáně 
buněčné, kdež se hromadí a přeměi'íuje ve škrob podoby malilinký ch zrnéček t. zv . proce
sem dehydratačním čili odnímáním vody cukru. 

Obr az č. 18. Příčný pri'lřez lis t em. 
a) pokož.ka horni a spodni, b) palisadové buňky s chlorofylovými zrnky, c ) houbovitá tkáň, 

d ) svazky cév a síťkovic, e) pri'lduchy, f ) pros tory v tká ni houbovité naplněné vzduchem . 

Když k večeru za nedostatku světla přestává asimilace cukru, přeměňují se zrnka 
škrobová zase v cukr, poněvadž by škrob jako látka ve vodě nerozpustná další dopravy 
nebyl schopen a cukr během noci jest v roztoku vodním rychle odváděn dále zvláštními ce
vami, t. ZV. sítkovicemi , aby bylo uvolněno místo pro novou výrobu cukrn příštího dne. 
Když pak síťkovicemi dopraven byl na místa svého určení, přeměňuje se znova ve škrob , 
který se ve všech buňkách stromu ukládá jako reserv a. Jest tedy cukr, ačkoliv ve výrobě 
látkou základn.í, přece jenom látkou přechodnou. 

Cukr jest tedy čistý uhlovodan, prvovýroba, k níž ze stromu nebylo ničeho upotře
beno než čisté vody. Kysličník uhličitý jest z ovzduší, t eplo a světlo jest rovněž mimo. 

Ale voda z púdy n assátá chová v sobě t éž rozpuštěné látky minerální a dusík. A teprve 
z těchto živných solí a z cukru v listech vytvořeného tvoří se další přech\ležité látky 
asimilační. 
, Je t o v prvé řadě celulosa , z iúž složeno je celé pletivo stromu, dále rťtzné tuky, oleje, 

latky aromatické atd. , ale hlavně bílkovina, jedna z nejdúležitějších látek , poněvadž tvoří 
hlavní součástku protoplasmatu buněčného, nositele to života stromu ovocného. Na její 
tvorbě mimo cukr účasten jest hlavně dusík, ale i síra a fosfor. 

Všechny tyto látky organické v list ech vytvořené nazýváme látkami asimilačními. 
Abychom si mohli utvořiti jakýsi pojem o ohromném rozsahu pochodú asimilačních, 

buďtež zde uv edena data z Eberta: 
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„V jednom kubickém metru ·vzduchu je obsaženo asi 7 g kysličníku uhličjtého, 
z něhož dovedou lístky spotfobovati pouze 2 g uhlíku. Sto metrických centťt těžký strom 
jakýkoli a vyschlý bez vody obsahuje asi 50 q uhlíku, k jehož získání spotřeboval 
12 milionů kubických metrů vzduchu." Z tohoto příkladu jest současně viditclno, jak dúle
žitým činitelem v životě stromu jest stálé proudění vzduchu a jeho ustavičná výměna. 
Další p:Hklad: „Jeden čtvereční metr listové plochy vyrobí za tři letní měsíce, tedy v době 
největší asimilace, 2 kg šln'obu". 

Odkud tuto ohromnou spotřebu kyseliny uhličité vzduch kryje, o tom bude pojednáno 
později ve stati jiné. 

Zde jest třeba upozorniti na to, že největší množství kysličníku uhličitého, z půdy 
prýštícího, je těsně při zemi. Ve vyšších vrstvách vzduchu je ho obsaženo daleko méně 
a dostává se sem teprve prouděním oteplovaného vzduchu zdola nahoru a obráceně. Kde 
toto proudění vzduchu je obmezeno, na př. hustými korunami nebo blízko sebe sázenými 
stromy, trpí silně asimilace, poněvadž se jí nedostává kysličníku uhličitého v dostatečném 
množství a stromy daleko méně rodí. Proto se vždy klade důraz na to, aby vzduch a slunce 
měly nerušený přístup ke stromu, poněvadž je to dúležitá podmínka správné asimilace 
a proto nutno stromy sázeti jen ve správných vzdálenostech. Jenom tak může slunce 
a vzduch, tito hlavní činitelé asimilace, své blahodárné účinky plně vyvíjeti. 

Na tvorbě látek asimilačních, mimo cukr a šluob, účastní se tedy a jsou spolu asimilo
vány všecky minerální živiny, které se z půdy clo listů dostaly jako dusík, fosfor, síra, 
chlor, křemík atd. 

Jenom dvě veledůležité látky, draslo a vápno se neasimilují, ač jejich přítomnost při 
asimilaci jest nutna a pťtsobí souhlasně podle různých autorťt více jako dJ:áždidla (kata
lysátory) všech pochodů asimilačních . Tak na př. vápno, jehož jak se zdá, je nutně třeba 
při tvorbě celulosy, není až na má]o výjimek v celulose obsaženo. Rovněž tak působí 
i železo, jehož přítomnost při tvorbě chlorofylu z bílkovin jest nutna, ač v chlorofylu 
samém obsaženo ne1ú a zeleň listová obsahuje místo železa hořčík (odtud pokusy různých 
autorů hnojiti pťtdu též hol·číkem). Růz1ú autoři upírají při těchto pochodech asimilačních 
draslu úlohu živiny vůbec a považují je jaksi za materiál pohonný, jakýsi zdroj síly jako 
na př. uhlí pod kotlem, v němž se vyrábí pára ku pohonu st.rojťt. Draslo je sice hojně 
v popelu rostlin obsaženo, ale není přímo součástí látek asimilačních . 

Nejsou tedy všecky živiny stromu, kořeny dodávané, živinami v pravém slova smyslu, 
nýbrž některé z nich jsou jen dráždidly, které dráždí strom k vykonávání všech jeho po
chodů životních a to jsou především draslo a vápno. 

Vše·cky tyto asimilací vzniklé ústrojné látky jsou dopravovány z míst svého vzniku, 
tedy z listu směrem dolů ke kořenům a do všech živých částí stromu pomocí zvláštních 
drah, které leží v kůře stromu ve vodivém pletivu, zvaném lýko. 

J sou to celé svazky úzkých , dlouhých rourkovitých buněk, jedna nad druhou polo
žených a rozdělených mezi sebou jemnými, lehko prostupnými síťkami, a proto jim říkáme 
síťkovice (viz obr. č. 19), na rozdíl od cev, které probíhají dřevnatou částí stromu a vedou 
látky živné nahorn. V listu jsou tyto síťkovice i cevy zejména dobře viditelny jako žilky 
probíhající listem i s celým jejich rozvětvením a říká se jim lidově nervy listové. 

I buňky skládající síťkovice jsou s počátku živy, později ztrácejí však své proto
plasma a stávají se buňkami mrtvými, v nichž proudí potom všecky látky asimilační od 
listu až ke kořenům bez překážek. 

Význam listů při výživě sti·omu. 

Z uvedeného je již zřejmo, že živné látky proudící 'e zpi'.tsobě živných solí silně 
rozředěných vodou dřevem od kořem\ nahoru k listům, nejsou v pravém slova smyslu 
živinou stromu, nýbrž, že to jsou jaksi jenom suroviny, které teprve v listech mění se 
v pravé látky živné (cukry, škroby, bílkoviny, celulosu atd.). Teprve tyto látky jsou vlastní 
živinou stromu a z nich pak staví strom své tělo a všecky jeho součásti a jenom z těchto 
žije. Proto těmto látkám říkáme též látlcy stavební. Milerád připouštím, že přemíra jmen, 
jež látkám asimilačním dáváme (asimilační, organické, uhlovodany, stavební glykosidy), 
jakož i přemíra jmen, jež dáváme látkám minerálním (látky minerální, soli živné, látky 
neústrojné, neorganické) jsou našemu zahrácUráři a pěstiteli ovoce na závadu, poněvadž 
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pletou pojmy, ale jména ta jsou již jednou zde a jsou vesměs užívána a nutno s nimi se 
seznámiti. 

Proud látek stavebních (asimilačních ) proudící v lýku od listů ke kofonům, je daleko 
méně rozředěn vodou, je tedy hustší a hlavně bohatší na pravé látky živné čili asimiláty 
a proniká všemi částmi stromu, naplňuje je svou žiV'otodárnou šťavou, způsobuje jejich 
vzrůst dává rozkvésti stromům, živí jejich p lody a plní je různými kořenitými, aroma
tický~i látkami, proniká až ke kofonům a 
~ejm~;išt1:ID kořínkům, vyživuje je a dává a n: ti 
JIDl I US 1. .·1 ~ 

Ale všecky tyto pochody všeobsáhl6ho } ./~iJ ::, 
života nejsou způsobovány kořeny, nýbrž •f." ···- 'r ' 

listy. . t d l t ' v. "t l Listy JSOU e y v as mm z1vi e em ce-
lého stromu i jeho plodů a ne kořeny, které 
dodávají pouze suroviny pro velkotovárnu 
listovou. 

Tento ohromný význam listů nutno 
zdůrazniti, abychom pochopili plně jejich 
význam. Nyní pochopíme, proč na př. může 
takový maličký červený pavouček, okem 
takřka neviditelný, usazený na listech jabloně 
ssáním asimilátů způsobiti, že celý strom ne
roste, chřadne, že nemůže vyživiti svých 
plodů , takže tyto zůstávají ve stavu takřka 
embryonálním a nepomůže-li se stromu od 
něho několik let po sobě, může strom po 
dlouhém živoření i zhynouti. Podobně pt'tsobí 
i všichni ostatní škůdcové z; říše živočišné, 
poněvadz buď ssají z listti všechen cukr a 
olupují tím strom o jeho stavební látky 
anebo ožfrají listy - jako housenky - a zbavují 
tak strom úplně nebo z části jeho živitele. 

Ještě na jednu veledůležitou okolnost 
při tvorbě látek asimilačních je třeba upo
zorniti. Bylo řečeno, že látek těch upotře
buje strom k výživě všech svých částí a ke 
vzrůstu. Látek asimilačních však se tvoří b~-+F.\--
tolik, že strom jich ani nemůže tolik spotře- -
bovati a zbývá jich stále značné množství. 

a 

c 

Určitá část se sice spaluje pochody dýcha
cími - ale ani to nepadá příliš na váhu. 
Tyto zbylé látky asimilační ukládá strom ve 
všech svých částech resp. v buňkách jako re
servy hlavně na příští rok. Tato okolnost jest 
velice důležitá a hraje při plodnosti stromú 
ovocných velkou úlohu, o níž bude pojed
náno později. 

Obraz č. 19. Podélný prflřez siťkovice révy 
vinné. 

a ) sWkovice - .zvětšeno, b) siťky mezi jednotli-
vými síťkovicemi, c) síťky - pohled se shora -
silně zvětšeno, d) ·síťky zavřené v do:bě zimní -

silně zvětšeno. 

Tím v hrubých rysech byla by vysvětlena cirkulace vody a látek v ní rozpuštěných 
ve stromu. Na další podrobnosti nelze zde pro nedostatek místa zacházeti. K pochopení 
pochodů životních ve stromu stačí však v rámci úkolu, který jsme si vytkli, plně to, co již 
bylo řečeno. 

Dýchání. Zbývá ještě pojednati o jednom důležitém činiteli v životě ovocného stromu 
a tím jest dýchání. V krátkosti budiž o něm řečeno pouze toto: 

Strom dýchá a musí dýchati jako každý živoucí organismus. K dýchání není třeba 
světla; strom dýchá ve dne i v noci , v létě i v zimě svou korunou i svými kořeny a všemi 
svými částmi. Dýchání jest vlastně spalování organických látek asimilací vytvořených 
kyslíkem za účelem získárú energie, hlťl.vně t epla. Jak jednotlivé části tohoto pochodu se 
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dějí, není dosud dobře známo, ale tolik je jisto, že organické látky asimilací vytvořené 
nespalují se dýcháním všecky, nýbrž jenom maličká, nepatrná část jejich, a daleko většÍ 
část jich zůstává nedotčena, aby sloužila dále ke stavbě jednotlivých součástí str01uu 
a zbytek uložen byl ve všech živých buňkách jako reserva pro tu dobu, kdy strom je bez
listý a nemůže asimilovati. 

Strnktum stromu. 

Abychom mohli dobfo pochopiti to, co již bylo řečeno, a abychom si též mohli uči
niti správnou představu o stavbě celého stromu, jest p!ipojen Ebertův obrázek příčného 

~===b====~=~:~.._ 
d.---!+ii 

průřezu kmene ovocného stromu, ne sice 
dělaný podle skutečnosti, ale dosti dobře 
schematicky vystihující skutečné po
měry (viz obr. č . 20). 

Na obrázku jest viděti především na 
povi·chu pokožku, pod níž nalézá se kor
ková vrstva, pak lýko. Tyto části tvoří 
kůru. Pod lýkem nalézá se vTstva kam
biová, která tvoří rozhrnní mezi kl'.u·ou a 
dřevem. Pod ní dřevo a ve středu dřeň. 

Jemná pokožka sama sebou by ne
byla dostatečnou ochranou kmene proti 

SJ::l:!r'mHl'il--m. •livům zevním, hlavně povětrnostním, 

Dřevo 

Ko.mbium 
Ly ko 

Korci. 

Obmz č. fW. Schematický prfiřez kmene podle Eberta. 
a) pokožka, b} vrstva korková, c) vrstva buněk 
korkotvorných, d) lýko, f) kambium, které směrem 
k lýku vytváří siCkovice e) a směrem ke dřevu buň-
ky dřevné s cévami g. h, h, a h2 jsou roční prsténce 
dřeva, Z) dřeň, k) paprsky dřeňové, m) prfiduchy 

čili lenticelly. 

a proto nalézá se pod ní korkotvorná 
vi·stva buněk, které směrem k povi·chu 
vytváří stále ploché buňky korkové. 
Tyto ztrácejí však poměrně brzo své 
protoplasma, čímž stávají se buňkami 
mrtvými a zůstává v nich pouze vzduch. 
Posléze tlakem roztrhávají pokožku a 
na povi·chu stromu utvoří se z nich sou
vislá vrstva korková, též borka (Borke) 
zvaná, jež z vnitflm novými buňkami 
korkovými stále se obnovuje. Vrstva ta 
slouží k ochraně stromu proti •livům 
zevním. Peň dostane krytem korkovým 
vzeúeiú drsné. Pod pásem buněk kor
kotvorných je vrstva lýková a v ní síť
kovice, v nichž proudí látky asimilační 
směrem dolů. Pod touto vrstvou lýko
vou je tak zv. ka.mbium, velice důležitá 
to část stromu, z níž vychází veškeren 
vzrůst stromu clo šířky jak na straně 
zevní tak i vnitřní. Kambium jest tenká 
vrstva buněk, jež směrem k lýku vy
tváří stftle nové síťkovice a směrem ke 
dřevu cevy, jimiž proudí živné látky 
s vodou od kořenú směrem nahoru (viz 
též obr. č. 20). 

Nesmíme si však mysleti, že lýko sestává jen ze samých síťkovic a dřevo ze samých 
cev. Jak síťkovice tak i cevy v dřevě stromu jsou provázeny a propleteny celými řadami 
vláken a buněk různého tvaru, dřevitých a jiných, sloužících různým účelům, hlavně 
k tomu, aby dodávaly jak dřevu tak i lýku pevnost a pružnost, ale též k úschově reserv 
asimilačních, k rt"tzným procesům výměny živných látek atd. 

Vedle těchto vsouvají se mezi jednotlivé síťkovice a cevy četné řady buněk s vazivem, 
které jsou buď v přímém nebo nepřímém spojení s dření stromu, mají týž charakter jako 
buňky dřeňové a obsta.rávají vzájemné příčné spojení mezi kůrou a dření (viz obr. č. 20). 
Na tvorbě všech těchto buněk je zúčastněno kambium. Zejména pěkně znázorňuje toto 
př'íčné vi·ústá1ú buněk dřeňových mezi ccvy a síťkovice (obr. č . 21). Těmt-0 útvarům Hkáme 
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Obrn.z č. 21. Radiální podélný řez dřevem borovice na rozhraní mezi dřevem 
a lýkem. 

ct) lýko se síťkovicemi, b) ka.mbium, c) dřevo s mízními cévami, tracheami, 
tracbeidami, dp) dřeňové paprsky s dřeňovými buňkami. 
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pa,prsky dřei"íové. Ty sahají většinou až k pov1·chu stromu a končí zde zvláštiúmi otvory, 
průduchy, jimž říkáme lenticely a těmi strom dýchá. Na hladké kůfo stromu, zejména mlad
ších, je tyto lenticely dobře cítiti ve velkém množství i prstem (viz obr. č. 20ahlavně č. 22). 

Dřeňové paprsky slouží hlavně k vý
měně vody živné mezi cevami v dřevité 
části stromu a mezi kůrou a obráceně zase 
k výměně asimilátú mezi síťkoviccmi a 
cevami, odkudž jsou zase dopravovány 
clo zevních vyšších částí stromu a zde 
upotřebeny ke vzrůstu. 

Tvoří tedy tenká vrstva bw1ěk kam
biálních jakési rozhraní mezi oběma toky 
živin, vody živné proudící směrem nahoru 
a tokem asimilátú proudícím v lýkové 
části kúry směrem dolů a příčné spojení 
mezi oběma toky živin ob.starávají pak 
paprsky dřeňové, které slouží k míst1ú vý
měně látek obou proudil živných mezi se
bou. Nesmíme si. to tedy představovati 
tak, že asimiláty jsou pouze v kůře stromu 
a pouze zde kolují a látky živné, neústroj
né že kolují zase pouze v dřevě stromu a 
nikde jinde. Ne, to jsou pouze hlavní 
proudy živin zrovna tak jako jsou v těle 
lidském dva hlavní proudy krevní, jeden 
arteriální a jeden venos1ú, ale ty se hojně 
rozvětvují a vnikají ke každé buňce těla 
p1'inášejíce jednak výživu k nim v podobě 
krve arteriální, jednak odnášejíce sebou 
částice _opotřebované a krev napojenou 

b d 
c 

Obraz č. 22. Výsek dřeva 4leté borovice. 
1, 2 , S, 4 roční prsténce dřeva, ct) kam1bium, 
b) kfira s částí lýkovou, c) di"eň, d) dřeňové pa

prsky v rO..znýcb prO.řezecb. 

6 
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kysličníkem uhličitým zase proudem lnve venosním. Něco podobného je in každé rostliny 
a u každého stromu. 

Všecky buňky stromu, ať v části dřevní nebo kúrové, jsou zásobovány oběma proudy 
živin a vzájemné spojení obstaJ:ávají hojné příčné řady živých buněk dřeňových, které 
slouží jednak k dopravě živné vody ze dřeva k e kúře jednak k dopravě asimilátú z kfu·y 
do částí dřevních, odkud zase asimiláty spojené s vodou živnou stoupají nahoru, přiná
šejíce sem stavebniny k budování nových listů a letorostů. A tak je to tedy až na určité 
odchylky velká obdoba cirkulace lnve v těle lidském. 

Mfata, kam nejvíce asimiláty proudí a kde jejich spotřeba je největší, jsou kambium, 
odkud se děje vzrůst stromu do šířky, a vegetační kužele pupenů (viz dále), odkud se děje 
vzrůst stromu do délky. 

Přebytky pak látek ústrojných, jež k výživě a stavbě stromu a k jeho dýchání nebyly 
upotřebeny, ukládají se pak jako látky reservní ve všech živých buňkách stromu i jeho 
kořenů. 

Té části dřeva, která za rok i s cevami naroste, říkáme prstenec dřevní a podle počtu 
prstenců odhadujeme i stáří stromu. 

Cevy v prstencích mladších mají větší výkom1ost než prstenců starších, poněvadž 
cevy starší ztrátou protoplasmatu pomalu odumírají a tvoří pak jen pevnou dřevitou 
kostru stromu. U některých druhů ovocných, na př. u broskví, meruněk, sliv atd„ zlnátka 
u peckovic, jsou vodivými a výkonu schopnými pouze dva nebo docela i jeden prstenec 
nejmladší, což má velký a velice nebezpečný význam při kroužkování anebo u chorob, jež 
postihují peckovice a zejména broskve a meruňky, o čemž bude mluveno později ob
šírněji. 

Tím doufám, že jsem podal sice velice z hru ba, ale pro účely zahrádkáře a pěstitele 
stromů ovocných úplně postačitelně nástin všech jevů životních, odehTávajících se ve 
stromu, aby mohl s úplným porozuměním sledovati. vývody další. 

Jedním z nejdfiležitějších poznatků tohoto učení je vzájemný poměr mezi asimiláty 
a živnými solemi, na němž vybudoval Poenicke svoji světoznámou teorii. Budiž mi dovo
leno zmíniti se o ní obšírněji, poněvadž má pro nás ze všeho největší důležitost. 

Teorie Poenickeho 

hraje dnes v ovocnářství významnou úlohu. Je vybudována na poznatcích biologicko
fysiologických a doplněna důmyslnými pokusy a dlouholetým pozorováním a poznatky 
jí získané tvoří dnes základy ovocnářství a každého jeho dalšího vývoje. Jest opřena 
o pozoruhodná fakta a vysvětluje mnohé věci nám dosud nesrozumitelné a bylo by tudíž 
nesprávným n eseznámiti s ní poněkud důkladněji naše kruhy zam:ádkářské a ovocnářské. 

Základní větou učení Poenickeho je následující poznatek: 
V zrust stromu a jeho plodnost jsou závisly od iirčitého poměru mezi asimiláty a živnými 

solemi proudícími stromem. Relativně vyšší množství solí živných v jednotlivých čá8tech 
stromu má za následek větší vzriist těch částí a jejich neplodnost, relativně vyšší množství 
asimilátit má za následek obmezení vzrůstii a plodnost. Nezáleží tedy na tom, v jakém množství 
jsou dotyčné živiny přítomny, nýbrž rozhoclitjícím je vžcly vzájemný poměr mezi oběma. 

Jen mimochodem budiž řečeno: živné soli z půdy kořeny nassáté, byly nesprávně, 
ale již vžitým slovem v naší zahradnické literatuře nazvány solemi dřevotvornými, ale 
nezasluhují toho jména, poněvadž nevytváří žádného dřeva ani čeho jiného. Jsou to pouze 
suroviny, z kterých teprve v listech vytvářejí se pravé stavebniny t. zv. asimiláty a z těch 
t eprve budují se všecky součásti stromu, tedy i dřevo. Jest nesprávné nazývati je dřevo
tvornými a bylo by správnějším nazývati je dále solemi, nebo surovinami nebo nějakým 
jiným případnějším jménem, poněvadž slovem dřevotvorný budí se n esprávná před
stava. 

Ve stromu proudí, jak již bylo řečeno, dva sih1é různé proudy živin. Jeden jde nahoru 
dřevem stromu, to jsou živné soli, nezpracované to suroviny z půdy nassáté, a ty všechny 
směfojí do listů k dalšímu zpracování. Druhý proud jsou již v listech zpracované suroviny, 
t. zv. stavebniny čili asimiláty, které teprve jsou pravými živiteli a budovateli stromu 
a proud ten jde kúrou resp. lýkovou částí kúry od listů směrem dolú až k nejvzdálenějším 
koncům kořínků ssavých. Proud nahoru směřující je silně rozředěn vodou, která potom 
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listech se z valné části vypařuje, takže proud asimilátů dolů t ekoucí je už mnohem 
;ustší, quantitativně daleko menší, ale za to je bohatý látkami stavebními. . 

:Mezi asimiláty a solemi živnými je ve stromu neust á le jakýsi boj. Jednou·jsou v pře
vaze ty podruhé zase ony. 'l'y, které jsou v převaze, rozhodují o tom, co strom dělá, zda 
·ocli nebo nerodí, zda silně roste nebo málo anebo zda docela přestává růsti. J sou-li v pře
~raze soli živné, je drážděno silně plasma buněčné k tomu , aby strom pomocí asimilátt\ 
silně rostl a nerodil, jsou-li v převaze asimilát y, zmenšuje se ba i přestává vzrůst stromu 
~strom nasazuje hojně puky květné. Tecly vzájemný poměr těchto dvou velkých proudů 
se stále mění a změny t y jsou vyvolávány různými a různými činiteli , o nichž bude pro
mluveno později. Abychom tomu důkladně porozuměli, věnujme zatím svoji pozornost 
podrobněji životu stromu alespoň v jedné jeho fázi životní, v období jednoho roku a pouze 
se zř-etelem na vzájemný poměr asimilátů k solím živným. 

Po celou dobu zimní nejeví strom mimo dýchání žádné známky života. Cirkulace 
obou proudů živných ustala úplně. V buňkách stromu jsou uloženy jen reservy asimilátů, 
jež se tam nahromadily činností listů průběhem předešlého léta. Ku konci ledna nebo po
čátkem února, jakmile velké mrazy ustaly, začínají kořínky ssavé znovu pracovati a ssáti 
živnou vodu, v níž j sou silně rozředěny soli živné v půdě se nacházející, a voda ta začne 
pomalu přetlakem od buňky k buňce stoupati nahoru. Až dosud byly tedy asimiláty 
v absolutní převaze, poněvadž solí živných tam vůbec nebylo. J akmile však začnou živné 
soli rozředěné vodou stoupati nahoru, přibývá jich stále více a poměr živných solí k asi
milátům začíná se měniti; solí živných pfibývá a poDěvadž v tu dobu není listů, které by 
mohly vytvářeti asimiláty nové, začíná se ten poměr stále více a více měniti ve prospěch 
solí živných , až konečně nastane doba, kdy soli živné převládají a to je doba počátku 
vegetace. Vegetace děje se však pouze na útraty asimilátů, které byly dosud jako reserva 
uloženy v buňkách a čím je vzrůst bujnější, tím více se jich spotřebuje na tvorbu mladých 
listů a letorostů, a poměr asimilátú k solím živným klesá j eště více v neprospěch asimilátli. 
To je doba nejbujnějšího vzn)stu stromu. 

Jakmile však vytvoří se 11ové listy a začnou vyTáběti asimiláty nové, zastaví se sice 
klesání těchto, ale celá novovýroba jejich spotřebuje se k další stavbě letorostů a listů. 
Současně však listy zpracováva.jí i soli živné, takže množství solí živných již nestoupá, 
nýbrž klesá, poněvadž listy rychle všechny jim dodávané suroviny stále přeměňují v asi
miláty. Výroba asimilátů však stále stoupá, poněvadž se tvoří nové a nové listy a jejich 
asimilace je poměrně ta.k mohutná, že poměr jejich k živným solím se silně mění zase ve 
prospěch asimilátů a tyto počnou převládati nad solemi živnými. A to je doba prvo
tvoření se květných puků, kteTé chara.kter svůj od té doby změniti již nemohou. Současně 
počíná se však připravovati i obrat ve vzrůstu stromů. Listy asimilují stále, asimilátů 
stále přibývá až konečně je asimilace a převaha asimilátů tak vydatná, že úplně zaráží 
vzrůst stromu a strom přestává růsti. 

K tomu přistupuje ještě ta okolnost, že kořeny do té doby již značnou část vody 
z půdy, která se tam v zimě a časném jaře nahromadila, vyssály, takže i proud živných 
látek ve dřevě směrem nahoru je ohlušen , poněvadž dodávka vody je slabší a tím pře
vaha asimilátů ještě více vzrůstá. 

Listy však velice živě asimilují dále, strom již neroste a ke stavbě nových součástí 
jich již nemůže upotřebiti ; asimiláty hromadí se st ále více a více a ukládají se jako reserva 
v buňkách . 

, V měsíci červenci a srpnu dostavuje se obyčejně více srážek vodních, které půdu zase 
častečně napojí a kořeny dodávají stromu zase více vody a tudíž i více živných látek 
a dostavuje se opět, třeba i mírněj ší vzrúst letorostů - druhá míza, které se užívá k očko
v~ní na spící očko . - Ale s přibývajícím vzrůstem letorostů stoupá znova převaha asi
~látů a ukončí rychle krátký vzrůst stromu a asimiláty ukládají se znova dále v buňkách 
Jako reserva pro příští zimu a jaro. . 

. Ku konci léta a na počátku podzimu tím, že je méně světla a t epla a také změnami 
v hstu nastupujícími, asimilace se pomalu zmenšu je, -pak konečně začnou listy žloutnouti 
~,tu.přestává asimilace úplně. Hotové asimiláty ještě z části stěhují se z listů do trvalých 
casti stromu, konečně list opadává a začíná doba relativního, zimního klidu. 

. Podívejme se nyní na to, zda máme ve své moci ovlivňovati zvýšenou tvorbu asi
milátů a tím i plodnost stromů. 
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Všechny vlivy púsobící na zvýšenou tvorbu asimilátú jsou původu mimo strom leží. 
cího. A nikdy na tom není vinna nějaká vniti'.·1ú disposice nebo indisposice stromu, nýbrž 
vždy nepoměr solí živných k asimilátúm, způsobený jen vlivy zevními. Soli živné jsoucí 
v pfomíře, způsobují vždy vzn\st stromu i jeho jednotlivých součástí. asimiláty v přemíře 
způsobují ne vzrůst, nýbrž přeměnu jednotlivých orgánů ve smyslu plodnosti příznivém 
na př. přeměnu dřevitých oček v očka květná. 

Nerozhoduje tedy o plodnosti absolutní množství jedněch nebo druhých , nýbrž 
vzájemný poměr mezi nimi. Ani největší množství asimilátů nepovede k plodnosti, jestliže 
soli živné jsou přítomny v ještě větším množství a opačně zase i malé množství asimilátu 
povede k plodnosti, je-li živných solí kolujících ve stromě v i:oztolm vodním ještě méně. 

Cinitelé, mající vliv na zvýšenou nebo sníženou tvorbu asimilátů. 

1. Světlo. Světlo sluneční jest hlavrum činitelem při asimilaci. Bez světla by asimi
lace nebyla možna. Ale ka.ždé světlo nepůsobí stejně. Vůbec každý vliv pťtsobící na správný 
vzrůst a plodnost stromu nesmí přesahovati určité hranice. Nesmí sestoupiti na minimum. 
kde by jeho vliv se rovnal taki'.-ka nule, ale nesmí též býti v přemíře, kdo by jeho účinek 
jen škodil a nikoli prospíval - účinek maxima - nýbrž jeho hrnn:ice musí býti správi1ě 
mčeny a odměřeny, aby měl nejblahodárnější účinek - t. zv. optimum účinku. - Málo 
vody má zhoubné následky, mnoho vody též, správné optimáhú množství je blahodárné. 
Přehnojeru i nehnojení má škodlivé účinky, správné optimální hnojem je jedině správné. 
A tak je tomu i se světlem. 

Pro asimilaci stromu jest nejlepší difusní rozptýlené světlo, pH němž je asimilace nej
lepší. Přímé a příliš velké záře1ú slunečru není pro strom optimáhú. 

Při přímém, silném zářeru slunečním využije list pouze 1 / 2 % dopadajících nai'í pa
prsků k asimilaci, kdežto u rozptýleného světla využije 2%. Ostatně přímého záfoní 
slunečního, kdy ovzduší by bylo úph1ě bez pa.r , bez mráčku, je u nás až příliš málo, ba 
často minou celé dlouhé týdny, kdy slunko nevidíme. 

Rovněž i množství tepla je pro naše kraje, drnh y a odrůdy zde pěstěné úplně posta
čující. Je sice pravdou, že ušlechtilé a zvláště zjemnělé odrúdy vyžaduj í většího tepla, ale 
zase naopak jabloně cítí se lépe v krajích více studenějších a vlhčích a nesnáší velkých 
teplot. 

2. Stín pokud je mírný, nepoškozuje asimilaci, ale hluboký stín jí silně škodí. Tak 
zejména je asimilace silně poškozována v hustých výsadbách anebo kde stromy mají 
husté korm1y. Tam asimilují pouze listy zovru, kdežto listy uvnitř korun se nacházející 
asimilují jen nedostatečně anebo vůbec ne. Následkem toho dostavuje se dříve nebo 
později odumírání vnitřních částí i částí dolejších a stromy stávají se dole i uvnitř holými. 
Proto jest třeba clůrnzně varovati před hustými výsadbami a hustými korunami. 

3. Deštivé počasí. V deštivých letech je transpirace listú málo vydatná a proto je 
i tvořeru asimilátů nedostatečné. Zato je příliv živných solí z půdy veliký a stromy mají 
silný vzrůst a asimiláty vytvořené spotřebují se skoro všecky na vzrúst, takže neru resen 
pro tvoření se základů puků květných pro pHští rok a tento bývá pak neíu·odný. 

Zato pi'.i teplém, málo deštivém počasí, kdy asimilace je vydatná, tvoří se hojně zá
klady pukú květných pro příští rok a ten bývá pak úrodný. Jo-li však nedostatek cldtě 
tak velký, že olu·ožuje i zásoby vody v půdě se nacházející, působí nepříznivě na úrodnost 
příštího roku . 

Nedostatek vody totiž v mfrných stupruch zpúsobuje slabý tok živných solí při skoro 
nezměněné asimilaci a podporuje plodnost; je-li však tak velký, že způsobuje větší po· 
ruchy toku šťav, porušuje výživu a stává se nebezpečným, při nejmenším však způsobuje 
neplodnost. 

To by byly asi celkem vzato, činitelé, kteH mají vliv na asimilaci a na které, bohu· 
žel, púsobiti nemůžeme, anebo v míře jen obmezené (hustá výsadba stromú, husté 
koruny) . 

4. Zmenšená výživa. Byla by sice nasnadě myšlenka docíliti lepšího poměru ve 
prospěch asimilátů tím zpúsobem, že bychom snížili pHjem živných solí, ale to je věc 
ne bezpečná a nemá dlouhého t rvání. Tím bychom nedocílili plodnosti trvalé, nýbrž pouze 
chvilkové. Toho zpt'lsobu lze užíti pouze tenkráte, jedná-li se o stromy pfohnojené. 
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. lnostra.nně dusíkem nebo celkově všemi hnojivy, ale u stromů normálně hnojených toho 
J':cíti nelze, poněvadž by to znamenalo podvýživu anebo bylo by snad možno užíti ho jen 
uz tucl pokud by to n eznamenalo podvýživu; ale ten stupeií. šlo by jen velice těžko vy
~ěhti' a nemýlíme-li se, znamenalo by to vždy podvýživu a podvýživa znamená vždy ne-

plodnost. b h t l 'kel 1 'l' v•v1· J dí ' t v ' h Touto cestou yc om ec y m y t Cl i nepns L e na ces a , ovsem za ostatmc 
normálních poměrú, která k cíli vésti múže, je poměrné zvýšení asimilátú, ale nikdy snížení 
živných solí, vyjímaje stromy přehnojené. 

J sou zde však ještě jiní činitelé zeviú, kteří mají vliv na zvýšenou asimilaci, jež 
mime v moci, a kteř-í jsou jed1úm z nejclúležitějších činitelú při asimilaci, a to je 

5. z'většení plochy listové. Na počátku své činnosti zahrádkářské měl jsem největší 
radost z jablíčka zvaného Fieser's Erstling , českého názvu neznám. Snad Fieserovo . 
Plody nebyly sice prvotřídní, ba měly clo toho názvu hodně daleko, a.le poěaly roditi silně 
již v tfotím roce a rodily pak každoročně hojně a bez pfostá1ú, a stromek měl při tom 
pěkný vzrůst, krásnou zelenou ba.rvu listí a velice mnoho velkých listů. Plody měly hezký 
tvar, byly veliké a na slunci pěkně vybarveny. Stromek jsem chovHJ cUouhá leta, pře
sazoval jej ze zahrady jedné do druhé a nemohl j sem se s ním dlouho rozloučiti. Konečně 
však musil býti odstraněn pro nechutenství plodů , které se mě vúbec nezamlouvaly .• leště 
před dvěma lety mi týž stromek doporučoval zahrádkář ze sousední dědiny, že prý mu 
nejvíce ze všech rodí, a že to je jeho nejvděčnější strom a jmenuje se Fieser 's Erstling 
él plody že má. dosti dobré. 

Příčinou t é velké plodnosti byl jeho velký list a ta okolnost, že těch fo:tů měl velice 
mnoho. Současně všq.k jsem poznal, že všecky odrůdy vyznamenávající se plodností, měly 
také velký list a listú více. Odrúdy nerodící měly listů méně. 

Přepočteme-li to na nynější poznatky Poenickeho, múžeme prohlásiti: Čím více listll , 
tím větší asimilace, čím méně listú, tím je asimilace slabší. 

Tento poznatek múžeme rozšířiti i dále a říci: čím více listl"1 nemocných , tím více 
slábne asimila.ce. Všichru škůdcové listú, ať z říše rostlinné nebo živočišné, škodí v prvé 
řadě tím, že poškozuj í list y a tím silně omezují asimilaci. Proto jest veilce dúležito niče
ním škůdcú a udržováním listú při plné ručím nerušené výkonnosti udržovati asimilaci 
v plném prou du. 

Ba mť1žeme jíti j eště dále a říci: Každý zákrok, zbavující strom třeba jen částečně 
listú, tedy každé řezání, každé zaštipová1ú zmenšuje asimilační listovou plochu a má za 
následek zmenšení asimilace. Jak tuto okolnost p:h vésti v soulad při řezu tvarových 
stromú, jež nutno řezati, bude vysvětleno později. 

Plodnost nemusí se však týkati vždy stromu celéh o. Mohou býti na stromě i jenom 
jednotlivá místa plodná při neplodných místech jiných, ale vždy to souvisí s pfovahou 
asimilátú nad solemi živnými, třeba v místě jen omezeném. Příklad to vysvětlí. Všimne
me-li si na stromě jednotlivostí, vidíme, že podoba nově tvořených letorostú je rúzná. 
Některé rostou divoce, jsou velice dlouhé, vzdálenosti mezi jednotlivým.i listy, t. zv. inter
nodie, jsou rovněž dlouhé, takže je listú málo. Takový letorost nikdy neponese ovoce, 
poněvadž má v sobě přebytek živných solí a nedostatek listú k asimilaci a tudíž i nedosta
tek asimilátů. Jiné letorosty rostou zase velice slabě . Internodie jejich :jsou krátké, listú 
mají hojně, přín"tstek roční clo délky je nepatrný, očka jsou vyra šena v krátké plodon osné 
orgány. Tento letorost je plodný, poněvadž dostává málo živných solí a proto i vzrůst jeho 
clo délky je nepatrný: za.to má mnoho listů, silně asimiluje a má hojné reservy asimilátil. 
Ještě nápadnější je l'ozdíl mezi oběma letorosty, měříme-li jejich délku a srovnáváme-li 
s ní jejich olistněnou plochu. U letorostu prvého tvoří ploch11, ilstů v poměru k délce 7,52%, 
u chuhého 184% délky (výpočty Poenickeho). 

. Tento pHklad by nám také současně ukazoval , že múžeme i uměle zvyšovati asimi
laci umělým rozmnožová1úm plochy listové tím, že nenecháváme růsti dlouhé letorosty 
sla.bě listy osazené, nýbrž jen letorosty krátké, hustě olistněné, čehož docilujeme ovšem jen 
u stromů tva.rovaných , o nichž bude řeč dále, ale rozhodně netýká se stromú netvaro-
vaných. · 

. Dalšími prostřecUty, jak přesunouti poměr živných solí ve prospěch asimilátú, jsou 
násilné zákroky, které mají za účel snížiti příjem živných solí. Jsou však všecky prostřed
kem dvousečným, jak již bylo podotknuto při otázce, zda lze docíliti převahy asimilátú 
omezeným hnojením. Prostředky násilné jsou: 



86 Z i v o t n i j e v y s t r o m u. 

6. Pfesazování stromů. Je známou věcí, že strom po přesazení začně silně a někdy 
i více let po sobě roditi. Příčinou toho zjevu jest silné ochuzení o kořeny a následné po. 
ruchy v příjmu živných šťáv, čímž silně a na dlouho klesá jejich množství. Současně 
slabším vzrůstem klesá sice též značně i množství asimilátů, ale množství těchto má dosti 
dlouho převahu . 

Uvážení hodné jsou však jiné následky. Přesazování stromu jest vážný zálnok 
zejména uvážíme-li, že u stromku můžeme zjistit i neplodnost teprve v určitém, jaksi 
dospělejším věku a stromek při přesazová1ú nám lehko může zhynouti. Obyčejně to bývá 
strom starší, bujně rostoucí a nerodící, při čemž risiko ztráty vzrústá, nehledě ani k tomu 
že záluok t akový je spojen vždy s velkou námahou a značnčjším vydáním a není tuctd 
hospodárný, zejména uvážíme-li, že téhož výsledku docíliti múžeme způsobem lacinÝlll 
a bezpečným (viz dále) . Mimo to jest to zálffok, který účinkuje pouze určitou dobu a když 
nové kořeny se vytvoř-ily, ztrácí se jeho účinnost a dostavuje se znovu stav neplodnosti. 

7. Pfeselcávání lcofenů. O tom mohlo by se Hci totéž co o přesazování, ale je to zákrok 
přece jenom mírnější, ač též násilný. Provádí se tím způsobem, že kořeny okolo pně se 
obnaží a jeden nebo i několik kořenů těsně u kTčku kořenového se pfotne. Prostředek te11 
má za následek vždy určitou dobu trvající plodnost, ale je to přece příliš násilný zákrok, 
který není vždy bez nebezpečí. Přeseká-li se kořenů málo, je výsledek neúplný, přeseká-li 
se jich moc, může mít i za následek dlouholeté oslabení stromu, ba někdy i trvalé churavění 
jeho. Jakmile však kořeny znova narostly, nastupuje starý stav neplodnosti znova. 

8. Podélné záhzy kmene nemohou míti za následek plodnost, poněvadž účinek jejich 
je opačný. Nepřivádí oslabení stromu, nýbrž užívá se jich proto, aby kmen a strom zesílil, 
jak později bude vysvětleno. Za to však mohou míti dobrý výsledek: 

9. pfíčná porušení lcůry, pokud se jimi přerušuje proud asimilátů dolů tekoucí. 
Vůbec každá porucha v drahách sestupujících , ať již vzniká poraněním kůry, nebo nějakou 
chorobou, na př. rakovinou atd., zvyšuje plodnost stromu nad částí porušenou , poněvadž 
asimiláty nemohou pro pm;uchu dolů a hromadí se nad částí poraněnou nebo nemocnou, 
která pak rodí, př-i čemž je proud živných solí zachován. J e to tedy jakési lokální zvýšení 
poměru obou živin ve prospěch asimilátů. Na t éto hypothese jsou za.loženy všechny naše 
opravné prostředky, kterými způsobem jaksi nevinnějším a méně násilným docilujeme 
plodnosti u stromů neplodných, jak bude vysvětleno dile. 

I určité poměry ve vzrůstu a věk stromů hrají velkou úlohu při plodnosti, jak je viděti 
na následujících příkladech . 

10. Stromy nově sázené nemají vůbec kořínků ssavých, které teprve musí tvořiti 
a následkem toho trpí nedostatkem solí živných , ale poměrným nadbytkem reserv asi.mi· 
látů, které si sebou přinesly z mateřské školky. Proto jsou silně náchylny k plodnosti, 
nepodporované přítokem solí živných anebo pouze nepatrným - plodnost z nouze -
která je značně vysiluje a znesnadňuje jejich normální vývoj . Odtud pochází požadavek 
všech autorů, abychom si byli vědomi toho, že plodnost máme očekávati teprve od stromků 
dobře rostoucích a správně živených . 

11. Stromy starší. Čím je strom starší, tím má větší množství listů k asimilaci a t udíž 
i velký nadbytek asimilátů. Proto stromy starší dobře rodí a ménč rostou. Mužná doba 
plodnosti, zejména u stromů na semenáči šlechtěných , trvá dlouho a čím je strom starší, 
tím je plodnější. Po dlouhé době plodnosti počínají se však u stromu dostavovati různé 
poruchy cev mízních, jako u starého člověka kornatění cev, které jsou známkou stárnutí 
a pozvolna nastupující smrti. I v této době bývá strom hojně plodným, ale plody bývají 
už menší pro dostavující se poruchy v proudu živin , asimiláty jsou zde sice stále v převaze, 
ale pro různé poruchy oběhové nemohou dobře cloh\, zrovna tak jako soli živné nahoru. 

12. Stromy slabě rostoiteí . Je všeobecně známo, že stromy slabě rostoucí hojně rodí, 
ale není pravdou, že ka.ždý strom slabě rostoucí rodí. 

Je-li slabý vzrůst způsoben nedostatečnou výživou, stářím, chorobami listů, nerodí. 
I slabě rostoucí strom, má-li dobře roditi, musí býti zejména dobře živen, musí míti zdravé 
listy, dobře ošetřenou púdu a zdravé kořeny, aby mohl clob:fo asimilovati. Při dobré asi· 
milaci a slabém vzrůstu ukládá se hojně reserv asimilátů. 

13. Stromy silně jeden role rodící netvoří reserv asimilačních, poněvadž je všecky 
spotřebují k tvorbě plodů a nezbývá jim tudíž reserv k tvoření základů květných puků 
pro příští rok a proto následující rok bývá neplodný, což platí zejména pro stromy sovo· 
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rn ziD1DÍ1Il· Stromy s ovocem časným mohou roditi každoročně, jsou-li dobře živeny, 
c~něvadž po očesání plodů zbývá jim ještě dosti času k nahromadění reserv asimilátů. 
p Ale i u stromt\ rodících pozdní ovoce lze docíliti každoroční úrody, nedovolíme-li 
trornu aby příliš rodil a spokojíme se raději s menší průměrnou úrndou dobře vyvinu

:ého o~oce. Stromu při dobré výživě zbude i tu dosti reserv asimilátů pro pHští úrodu. 
14. Stromy bujně rostoucí obyčejně nerodí, poněvadž u nich převládají silně soli 

živné; proto .bujně ro~t~t~ a všecky asimi~át1, v~vořené spotřebují na stavbu nových 
letorostů, takze nezbýva zadných reserv as1mllatu. 

Stromy tvarované. 

I pro stromy tvarované platí tatáž pravidla, jenom s určitými obměnami, které jsou 
již zahrnuty v samé podstatě stromků tvarovaných. Stromky tvarované mají slabě 
rostoucí podnož, ale přes to mají někdy dosti bujný vzrůst. A podle síly a schop
nosti vzrůstu musíme pro ně voliti určitý tvar. Nevhodný tvar přináší vždy nezdar . 
Volíme-li na př. pro bujně rostoucí Hardyho máslovku malý tvar, ku př. kordon nebo 
tvar U, nebude nám roditi. Nesmíme tedy nutiti stromek clo tvaru pro něj nevhodného, 
neodpovídajícího jeho vzrůstu. Každému tvaru je vykázán k jeho vzrůstu určitý prostor, 
který nesmí překročiti, jinak přestává býti tvarem. Musíme jej tedy řezem v prostoru 
jemu vykázaném udržovati a nutíme-li tvar bujně rostoucí řezem k tomu, aby zachovával 
malý prostor jemu vykázaný, nebude roditi. 

Stromy t varované hodí se pouze do zahrádek soukromých. K pěstění ovoce za účely 
výdělečnými se rozhodně nehodí. 

Buďme si vždy vědomi toho u stromkii tvarovaných, že účelem není fez, nýbrž plodnost . 
Tolik jen mimochodem. Co se týče vzájemného poměru živných solí k asimilátům, 

musíme i zde dbáti základního pravidla: 
Stromek tvarovaný musí„ býti správně živen, aby netrpěl nedostatkem živných solí, 

poněvadž by pak trpěl podvýživou a podvýživa zpiisobuje vždy neplodnost. 
Čím u stromů tvarovaných clocilitjeme pfevahy asimilátů? 
V prvé řadě slabě rostoucí podložkou. Slabě rostoucí podložka má za následek menší 

vzrůst. Menší vzrůst má spotřebu asimilátů daleko menší a proto se nespotřebují všecky 
na vzrůst a zbýva.jí reservy, které se ve stromku hromadí. Ale je zde daleko důležitější 
činitel a sice následující. Slabě rostoucí podložka a na ní našlechtěný strom jsou dvě věci 
hodně různorodé a podložka jen nerada a s jakýmsi odporem pl-ijímá asimiláty vytvořené 
v koruně stromu jí cizorodé - viz množení stromů - a tyto hromadí se nad místem 
šlechtění a tvoří zde hojné reservy. A to je ten nejdůležitěj ší faktor, který způsobuje větší 
poměr asimilátů i při dobré, ničím nerušené výživě solemi živnými. 

Roste-li stromek tvarovaný velice bujně, pak příčinou toho může býti přehnojení, 
jemuž nutno čeliti snížením solí živných - dusík, draslo - ale jen potud, pokud nedostaví 
se první příznaky podvýživy v podobě zmenšeného vzrůstu, nebo možno sáhnouti k pro
stfoclkům, o nichž bude ihned pojednáno. Snižovati však výživu solemi živnými u stromku 
normálně rostoucího nelze. 

Prostředky mechanické k zvýšení plodnosti . 

Budiž ihned řečeno, že prostředků těchto užíváme pouze u stromů silně a bujně ros
toucích a nerodících. Všecky mají za účel docíliti reserv asimilátů buď v jeho jednotlivých 
částech tím, že přerušíme násilně jejich proud tekoucí lýkem kůry směrem dolů ke koře
nům. Nad místem poruchy hromadí se pak asimiláty a tvoří se zde značné reservy, které 
mají pak vliv na hojné zakládání puků květných a příští plodnost. Jedním takovým zása
hem přerušujícím tok asimilátů jest 

kroitžkování větví nebo celého kmene, 

kt~ré se provádí takto: Ostrým nožem vyřízneme na jaře v březnu nebo dubnu, dokud 
asimiláty nejsou v pohybu, kol větve nebo celého kmene úzký proužek kt\ry v šíři ně-



88 ž i v o t n í j e v y s t r o m u. 

kolika m álo milimetrů až ke elfovu, resp. ke kambiu (vjz obr. č. 23) . Musíme při tom 
býti velice opatrní, abychom neporušili elfova, poněvadž bychom tím porušili částečně t éž 
proud živných látek, tekoucí dfovem nahoru. Čím silnější je _větev nebo kmen, tím má 
býti kroužek širší. Nesmí však pfosahov ati šířky 5-6 mm. Rezem obnažené místo za
mažeme ihned štěpařským voskem. Při fozu nutno vždy vzíti v úvahu, že poraněné 
místo musí se zhojiti a pokrýti novou kúrou do podzimu, nemá-li strom neho větev 
utrpěti značnou škodu, po případě zhynou t i. . 

Krnužková1ú celého lnnene jest však věc velice riskantní, poněvadž pforušuje se tím 
úplně proudění asimilát1"t a kořeny zůstávají ve svém dalším vývoji státi. KoHnky ssavé 
sice pracují, ale nenarůstají nové, čímž porucha se j eště zvětšuje. 

Ale mimo to je zde ještě něco n a pováženou. Proud živných solí dřevem směrem na
horu děje se hlavně v cevách narostlých během poslediúho roku, tedy v nejmladším 

prstenci ročním, ostatní prstence vodí již 
méně a st arší vúbec ne. - Nad místem 
kroužkovaným může narůsti prstenec vo
divý, poněvadž je zde k t omu dosti asi
milátů. Pod místem kroužkovaný m jsou 
sice také jakési reservy asimjlátú z roku 
loií.ského , ale nedostanou se sem již asimi
láty z listú nově tvořené a nemúže tu
díž narůsti nový prstenec vodivý a v tom 
právě spočívá nebezpečí. 

Nezhojí-li se rána kol celéh o kmene 
kroužkováním způsobená do roka, nastane 
velká porucha v cevách dřevitých částí 
pod místem kroužkovaným a strom může 
lehko za.hynouti. 

Tato okoh10st zejména je nebezpeč
nou u stromů s ovocem peckovitým -
broskve atd. - k de vodivým pro živné 
soli je pouze nejmladší prstenec roční a 
druhý jjž ne nebo m álo. 

Obrnz č. 23. Kroužkování jednotlivých větví Proto se vúbec u žádných stromú ne-
s t romu ovocného a detail. doporučuje kroužkování celého kmene 

jako věc velice nebezpečná. 
Větve jednotlivé (až na peckovice) možno ln'oužkovati spíše a přinesou jistě příští rok 

hojnou úrodu, jsou-li správně kroužkovány . Slabé kroužkování, hojící se rychle, nemá 
ta.kovéh o účinku a příliš široké múže mít i velice nepříjemné následky . 

Větve všeck y kroužkovati nesmíme, což by bylo totéž, jako kdybychom kroužkovali 
celý kmen, nýbrž jen malou jejich část, aby strom neutrpěl vážné škody . 

Kroužkování m á účinek pouze na jeden rok, snad dva, bylo-li provedeno energičtěj i. 
Nutno připomenouti, že na místě kroužkovaném je větev velice zeslabená a že je nut no, 
zejm éna při větší plodnosti ji silně podporovati buď vyvázáním n ebo podepřením , aby se 
nezlomila. 

Častější, ba každoroční opakování se v úbec nedoporučuje , poněvadž se dostaví 
silným oslabením kořenú podvýživa stromu. 

Z dúvodú právě naznačených nejsem velkým pHtelem kroužkování a mohu je dopo
ručiti pouze u jednotlivých větví a pouze tam , kde všecky nevinnější prostředky k dosa
že1ú plodnosti selhaly. 

Při kroužkování nutno se zmíniti j eště o jedné věci. Nahromadě1úm asimilátú tvoří 
se nad ln'oužkcm naduřenjna ne nepodobná místu šlechtění na kdoulové podložce, pod 
kroužkem menší již naduřenina. Obě tyto naduřeniny blíží se st ále v íce k sobě až ránu 
překlenou a, t ato plně zarústá, čímž přerušené dráhy opět jsou navázány. 

Kroužkování možno provést i u jabloní a hrušek , ale vúbec ne u peckovic, zejména 
ne u broskví (nezhojení r ány do roka, klejotok a odumře1ú celé broskve nebo větve luouž
ko rané), poněvadž u broskve je dostatečně vodivý pouze prstenec dřevní posledního roku 
a nový pro nedostatek asimilátů pod míst em kroužkovaným nemúže narústi a hyne tím 
celá větev, even t . celý strom. Zato znamenitě osvědčuje se a plně neškodné je kroužkování 
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1 donosných větévek u révy vinné blízko pod násadou hroznů. Rána sice u r évy nezaroste, 
P1° to nevadí, poněvadž ch·uhým rokem tak jako tak stará plodonosná větévka se odře
n '~á zato přináší hrozny vyvinutější a sladší. 
za Jak z vylíčeného vidno, není kroužkování zákrokem tak nevinným a nut no při něm 
b 'ti velice opatrným. L~pe se os~ě<lčuje a téhož. účinlri: a trvalejšího d.ociluje ová~ní d?:át;i 
k~ kmene nebo větve. Úcmek ovsem nedostavuje se vzcly tak rychle Jako u krouzkovaru, 
ýbrž teprve tehdy, až docílí se drátem takové stlačení kůry, které postačí k oslabe1ú nebo 

11 
"·crušcní proudu asimilátů . To nastoupí teprve tenkráte , když drát se clo ktl.ry zařezal 

~1 
uad ním a pod ním utvoř'ilo se výše zmíněné naclufoní. Strom ovšem snaží se zúžení 

Obraz č. 24. Zúrodňující kroužek Poenickeho u nás známý pode jm énem Fructofix. 

chátem způsobené překlenouti, čímž drcít zarústá do kmene nebo větve a musí se odstraniti 
včas, aby nenastalo odumření kmene, nebo větve. Abychom mohli ch át ze zařezaného 
a zaJ.·í1stajícího kmene vytáhnouti, necháváme jeho oba konce v kličku stočené vyčnívati . 
Má tedy i drát svoje velké nevýhody. 

Nevýhody drátu múžeme však odstraniti tím zpúsobem, že dáme pod. drát nějakou 
trvalejší širší podložku buď z pevného a t lustého plátna nebo ještě lépe z lepenky, které se 
užívá ke hytí střech , ale nejlépe z gumy nějaké staré pneumatiky. V tom případě je dobře 
dTát asi 5krát ovinouti kol gumy a zakončiti též ven vyčnívající kličkou. Drátu užíváme 
silnějšího. · ' 
. Tohoto způsobu můžeme užíti už spíše bez obav jak na jednotlivých větvích, tak 
1 eventuáh1ě na kmeni. Užíváme-li jej však na kmeni, je nutno dbáti toho, aby se jej 
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užívalo jen u kmenů sih1ěj ších , nejméně jak mužská paže t lustých, z důvodů nasnadě 
ležících. 

Kdo chce míti pás úhledný a při tom praktický, nechť si koupí origináillí zúrodňujíc{ 
Poenikeho kroužek , u nás známý pod jménem Fructofix. Prodává se v pásech asi 2 m 
dlouhých, z nichž podle potfoby možno si nadělati více kroužků. Je to úzký proužek zinko. 
vébo plechu (viz obr. č. 24), opatřený na koncích širšími zuby, které nedovolují, aby výše 
zmíněné naduřeniny přes kroužek přerůstaly, ježto se pod tlakem naduřeniny ohýbají 
ven, což je mimo jiné velká výhoda. Kroužek utáhne se pevně drátem, jak vidno 
z obrázku. Účinek kroužku nebo obyčejné gumy utažené drátem je daleko lepší než 
krnužkování, poněvadž je pl'.·i zachování určitých pravidel úplně bezpečný a účinkem 
svým spolehlivý. Mimo to možno jím působiti na celý strom a užívá se proto skoro 
výhradně ke stažení kmene. 

Další jeho výhoda spočívá v tom, že účinek je trvalejší než u kroužkování 
a záln·ok není tak násilný a že nepřerušuje se tok asimilátú dolů úplně, nýbrž se pouze 
jaksi přiškrcuje , čímž je dána i kořenům možnost rústi a správně, byť v obmezené míře 
fungovati. ' 

Že účinek pásu nejeví se snad hned prvním rokem, není ta.k jisto, poněvadž z velkých 
pokusů, konaných týž rok u 8000 bujně rostoucích stromů rúzných di·uhú a odi·ůd, bylo 
dokázáno, že se docílilo skoro u všech velké plodnosti prúběhem 1 roku - tedy jako 
u Juoužkování - ale u žádi1ého nebylo pozorovati jakékoliv poruchy. Snad u hrušek 
se dostavoval někdy účinek plodnosti t eprve průběhem dvou let. I u stromů se zásadně 
pozdní plodností jako na př. u Grafštýnského, docíleno bylo plodnosti okamžité. 

Kroužek je možno ponechati déle na stromu, ale nutno při tom dbáti následujících 
pravidel. 

Kroužek nutno odstraniti : 
1. dostavila-li se plodnost; 
2. přestal-li vzrůst stromu, což se rovná příští plodnosti; 
3. když kroužek přílfš se zařezává do kmene, takže by se dal později jen těžko 

odstranit; 
4. když začne na žebrech listů se ukazovati nahnědlé zbarvení, které již ukazuje na 

počínající poruchu proudu sestupujícího, což je známkou příznivou. Listy zůstávají při 
tom zelené a později červené, což nesmí se zaměňovati s případem 5; 

5. začínají-li listy dostávati nažloutlou barvu nebo vypadati nemocně. V tom pří
padě je účinek kroužku již příliš značný a mohl by míti nepříjemné následky, i smrt stromu. 

V případě 1. a 5. kroužku dále nedávati, v případě 2„ 3. a 4. odstraní se kroužek a dá se 
ihned na místo nové, níže nebo výše, až dostaví se případ 1. 

Ještě jednou nutno zdúraznit, že kroužků užíti lze pouze při stromech bujně rostoucích 
a nerodících (ať již příčina toho je jakákoliv, pfohnojení, nesprávná podložka, příliš bujně 
rostoucí ocb:ůda a jiné) a obyčejně používá se pouze jednou, málokdy vícekráte, poněvadž 
strom počavší jednou roditi, rodí obyčejně již pravideh1ě, a kdyby, ač se to stává jen v říd
kých případech, přestal po čase roditi, múže se krnužku užíti znova. Strom nerodící, 
jakmile jednou počal roditi hojně, oslabuje roděním svůj přebytečný vzrůst, a plodnost 
stává se pak obyčejně pravidelnou. 

Kroužků lze užíti i u stromků tvarovaných na kdouli, duzenu, jánčeti, kdykoliv bujně 
rostou a nerodí, zejména u těch, které šlechtěny jsou na nesprávné pocliožce, anebo 
u nichž byl k silnému vzrůstu zvolen poměrně malý tvar (kordon svislý, U tvar, spirála). 

Ovšem nutno si uvědomiti, že kroužek jest pouze výpomocí a nikoliv pravicliem a že 
ani touto cestou bychom nedocílili t rvalé plodnosti bez správné výživy, ošetření povrcho
vého, půdy atd., jak již vícekráte bylo zdt"u:azněno. 

To je zhuštěný obsah dnes vládnoucí teorie Poenickeho. 
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IV. 

MNOŽENÍ STROMŮ OVOCNÝCH. 



Množení stromů ovocných - podnože. 

Všecky stromy i keře ovocné lze množiti dvojím způsobem. Pohlavně, to jest jádrem 
ovocným nebo nepohlavně čili způsobem vegetativním, hříženci, řízky, odkopky čili od
nožemi kořenovými, eventuálně i očky, jako na př. u révy vinné v pHslušných kapitolách 
bude popsáno. 

Rozmnožování vegetativního užívá se hlavně u keřovitě rostoucích dřevin ovocných, 
jako jsou srstky, rybíz, líska, odstružiník, réva vinná, duzén, svatojánče, kdoule, ale 
i u švestek, slív, eventuálně i u některých odrůd višní, ale nelze ho užíti u jabloní, hrušek, 
třešní, ořešákú, poněvadž se tímto způsobem rozmnožovati nedají. 

Rozmnožování vegetační je ovšem daleko dokonalejší než rozmnožování pohlavní, 
poněvadž jím vznikají jedinci téhož charakteru a téže dokonalosti jako mateční strom 
nebo keř, kterých šlechtěním již zdokonalovati nemusíme, až na malé výjimky, o nichž 
bude promluveno při popisu d.ruhú ovocných. 

I. Rozmnožování pohlavní - jádry ovocnými 

jest nejpřirozeněj ším způsobem množení stromů ovocných. Stromy vyrnstlé z jader ovoc
ných mají své nepopírateh1é přednosti, ale mají též mnoho vad a to velice závažných. 

Předností stromů z jader vyrostlých jest dobrý a mocný vzrůst kořenů, většinou 
zdrnvé a mohutné koruny , schopnost dlouhého života. Velkou vadou jejich jest , že z nich 
dostaneme sice druh ovocný, to jest z jablkového jádra jabloň , z hruškového hrnšeň, 
z třešňového třešni, ale nedostaneme z nich nikdy (až na malé výjimky - viz dále) 
ušlechtilé odrůdy jablka, hrušnč, třešně atd., z nichž jádro jsme zasadili. V nejpříznivějším 
případě dostaneme z jader ovocných stromů různé a různé basta.rdní och,ůdy, které nikdy 
nesouhlasí s och,ůdou mateční a vždy se liší od ní tvarem, jakostí, zbarvením i dobou 
zrání plodů , ba dostaneme mnohdy z jader ušlechtilého ovoce i stromy plané, které se 
vracejí zase k púvodním divoko rostoucím druhům, planým hruštičkám, jablíčkúm atd. 

Jádro ovocných stromů zachovává tedy chuh, ale nezachovává odrůdy ušlechtilé, 
z iúž pochází, poněvadž jádra ta již svým vznikem jsou bastardi, kteH zase budou dávati 
plémě pouze bastardní. 

Hlavní příčinou toho zjevu je cizosprašnost (závislost na opylení cizím pylem) velké 
většiny stromů ovocných, čili spojení dvou pohlavních buněk úplně odlišného charakteru , 
t. zv. heterozygotie, 7. které poclic zákonů germinativních - rozplozovacích - mohou 
vzniknouti jen různé a různé odrůdy pouze bastardního charakteru. 

Že tomu asi tak je, toho důkazem jsou samosprašné broskve a ofošáky, u nichž 
oplodnění nastává spojením dvou poblavnich buněk téhož charakteru na tomže stromu 
:'Yrostlých - říkáme tornu homozygotie - čímž schopnost děditi vlastnosti matčiny jest 
JádTům broskvoně a ořešáků dosti výrazně zachována, takže semenáčů jejich můžeme 
někdy (viz pojednání o broskvích) i bez šlechtění užíti a s největší pravděpodobností, 
že ze semenáčú těch dostaneme hodnotné och·ůdy charakteru matčina. 

Tím sice není řečeno, že by se u broskví a ořešákú nevyskytovaly též odrůdy bastardní, 
~~oněvadž spojení obou buněk pohlavních může nastati též opylením se stromú a och·úd 
Jiných , sousedních , ale i tito bastardi zachovávají někdy vlastnosti odrůdy třeba jiné, ale 
hodnotné. 
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A právě tato okolnost , že na základě st ejnorodého opylování broskví a ořešáků 
mohlo se k dalšímu pěstění užívati semenáčů bez šlechtění a u některých , zejména hod
notných odrůd stále a po věky se tak dělo, vedla k tomu, že jádra jejich zachovala si již 
jaksi dědičnou vlastnost vytvářeti stromky a stromy téhož an ebo alespoň velmi podobného 
cJiarakteru jako je strom mateční. (Ostatní viz ve stati „Druhy stromů ovocných".) 

To jsou ty výjimky, o nichž byla učiněna zmínka . 
U všech ostatních na.hoře vyjmenovaných stromů ovocných nemůžeme u žíti k vy. 

pěstění ušlechtilých odrůd semenáčů z jader jejich vyrostlých, poněvadž tyto nedáva.jí 
nám nikdy záruky odrůdy ušlecht ilé, kterou chceme množiti a dávají v nejpříznivějším 
případě jen vznik odrůdám méně hodnotným , silně se lišícím od stromu matečního, o plod
nosti ani nemluvě. 

Proto nikdy neužíváme semenáčů k pěstění stromú ovocných, nýbrž u žíváme jich 
jen jako podnofo, na které teprve odrůdy ušlechtilé šlechtíme. 

Nyní by se mohlo říci , že je tedy vlastně jedno, jakého jádra za podnož užijeme, 
jen když je to jádro jabloně, hrušky, třešně atd. Vždyť u šlechtilá odn\da, kterou očkujeme 
nebo roubíme na semenáč z jádra vyrostlý, musí nám sama dáti záruku nejen čisté oclrúdy, 
nýbrž i jejího vzrústu a plodnosti. . 

A přece tomu tak není. 
Právě podnož je to, která tvoří kořeny a ty v prvé řadě rozhodují o síle, vzrůstu, 

o zdraví a dosažitelné možnosti věku . Stromu našlechtěnému neiú tedy lhostejno, n a jaké 
podnoži stojí, poněvadž právě podnož to je, k terá rozhoduje o tom, jak vytváří se osud 
stromu. Strom našlechtěný 'není j iž jednou bytostí, nýbrž to jsou již individua dvě, která 
jsou na sobě silně závislá, a zdar stromu, jeho plodnost a všecko ost at1ú závisí na t om, jak 
tato dvě individua, tito dva manželé se spolu snášejí a jak dovedou spolu žíti, neboť každé 
manželství není spojením šťastným. Naštěpme na různé semenáče tutéž ušlechtilou odrůdu 
a uvidíme třeba, že na jednom semenáči táž odrůda půjde výtečně a bude výtečně roditi 
a na druhém táž odrůda nep_řinese třeba vůbec plodu a i vzrůstem i odolností proti nemo
cem bude se daleko lišit i od stromu n a semenáči prvém. Každé manželství je sázkou do 
loterie a každé spojení semenáče s odn.\dou na něm na.šlechtěnou také, a závisí tudíž celý 
zdar stromu na.šlechtěného, jeho život a plodnost dosti často více na náhodě než na našem 
pěstitelském kumštu. 

Tyto značné rozdíly mezi našlechtěnými semenáči lze pozorovati již ve školce, jedny 
jsou slabé, druhé silnější, třetí třeba velice silné, jedny jsou měkčí a málo otužilé, pocliéha
jíce již v e školkách různým chorobám, jiné zase jsou chorobami netknuty. Proto není 
jedno, jakých jader k množení semenáčů užíváme a jest docela velkou křivdou na nás 
zahrádkářích a ovocnářích páchanou, pěstují-li se semenáče z jader z továren na zpraco
vání ovoce koupených ve velkém, jakýchkoliv jader bez výběru, které pocházejí třeba se 
stromů n emocných , nebo špatně rostoucích nebo citlivých oproti vlivům povětrnostním, 
neplodných, náchylných k chorobám atd. atd„ poněvadž to všecko spolu rozh oduje o bu
doucích vlastnostech stromu. 

Jádra pro semenáče bylo by tedy nutno bráti jen se stromů úplně zdravých , odolných 
proti všem vlivům povětrnostiúm i různým chorobám , plodných, dobrého vzrůstu , která 
spíše dávají jakousi záruku dobrého budoucího spolužití semenáče s odrůdou našlechtěnou. 
Rozhodně však ne1ú pravdou mnohde zastávané stanovisko, že k podnožím je nejlépe 
užíti jader ze stromů starých a bujně rostoucích , jaké j eště tu a tam se vyskytují v podobě 
starých obrovských exemplářů, poněvadž t akových stromů dnes v našem ovocnářství 
pěstovati nemůžeme, jedn ak proto, že velice pozdě rodí, a jednak že jejich ošetřová1ú pro 
výšku a rozlehlost koruny je neproveditelno, sklízení úrody velice stíženo a že stromy ty 
bývají často nezničitelným sídlem a pařeništěm různých chorob a škůdců. Mimo to 
'l'renkle ve svém posledním díle „Neuzeitliche Obstkultur" z r . 1935 upozorňuje, že právě 
tito velikáni velice často dávají jádra špatně vyvinutá a neklíčivá. 

Rovněž nehodí se nám ani jádra tu a t am v lesích divoko rostoucích stromků hrušní 
a jablíček, poněvadž ani za tato ručiti nemůžeme, protože i ta jsou dávno bastardi a vy
rostla často docela i z jader ptáky clo lesů přenesených a nedávají nám nikterak záruky 
správného vzrústu stromu. 

Bohužel, že ani po zach ová1ú všech pravidel právě řečených nemáme plné jistoty ve 
správné volbě jader k množe1ú semenáěl\. 

síla 

n nol 
!'trot 
hod~ 
mo~ 
ktc 
dáť 
a h 

p 
p 

b 

a 
a 
n 



ví a ofošáků 
zejména hod
chovala si již 
·podobného 

cných".) 

e užíti k vy
, yto nedávají 
)příznivěj ším 
čního, o plod-

užíváme jich 

lOŽ užijeme, 
ou očkujeme 
čisté ochůdy, 

síle, vzrůstu, 
ejno, na jaké 
váří se osud 
a dvě, která 

í na tom, jak 
, neboť každé 
tilou ocb:ůdu 
tečně rodí ti 

í proti neroo
je sázkou clo 
·sí tudíž celý 

, ež na našem 

~kolce, jedny 

t

ilé, podléha
. Proto není 
vdou na nás 
n na zpraco
zejí třeba se 
větrnostním, 
hoduje o bu-

ch, odolných 
rlistu, která 
ašlechtěnou . 

je nejlépe 
'[ují v podobě 
ovocnářství 

tetřování pro 
f,e stromy ty 
r ~· ~moto 
UJe, ze právě 

Omků hrušní 
tstardi a vy-

[

rak záruky 

é jistoty ve 

M n o ž e n i s t r o m ťl o v o c n ý c h. 95 

Hlavní vacloit sernenáéů, důležitější než všechny ostatní, je jejich riiznci, nárn neznárná 
sila vzrůstu. , v v , • • , , • , ' 

J e známou věm, ze cim strom za Jmak normalních poměru meně roste, tím lepe rodí 
a nosí i jakostněj ší ovoce, ale dříve se opotřebuje a dříve zmfrá . Naopak zase silně rostoucí 
stromy právě pro svůj bujný vzrůst rodí pozdě, žijí sice déle, ale rodí méně a ovoce méně 
hodnotné. Proto bylo by snad ideálem, kdybychom tyto dvě protivy jaksi vyrovnati 
mohli, kdybychom odrůdě hojně rodící a málo rostoucí mohli dáti podnož silně rostoucí, 
která by jí prodloužila život a opačně zase odrůdě bujně rostoucí, ale málo rodící mohli 
dáti podnož slab~ rostoucí, .která by obmezila její bujný vzrůst a donutila ji k časnější 
a hojné plodnosti. 

Ale pokusy v tomto směru konané nebyly vždy korunovány úspěchem. Semenáče 
získané z jader odrůd slabě rostoucích a našlechtěné oclrúdou silně rostoucí dávaly sice 
ča.sto šlechtěnci charakter slabě rostoucího stromu, ale ne vždy, poněvadž podnož nebyla 

Obraz č. 25. Jednotná slabě rostouci podnož semenáčová pro strom y bujně rostouci a) a jednotná 
silně rostouci p odnož semenáčová pro stromy slabě Tostoucí b), bohužel dosud pouze naše přání. 

jednotná, nýbrž byli to zase bastardi z jader různého charakteru získaní a i jádra bodně 
slabě rostoucích odrůd , na př. Evino, dávala semenáče jednou silně a jednou slabě rostoucí. 

Zkoušelo se to tedy tím zpúsobem, že semenáče šlechtily se dole nad zemí odrůdou 
ušlechtilou, která měla vytvořiti kmen a nahoře na tuto odrůdu čistou šlecht ila se teprve 
odrůda jiná, která měla vytvořiti korunu, tedy t. zv. mezišlechtění, ale ani zde nedopraco
vali jsme se žádných výsledků, poněvadž kořeny byly z bastardního jádJ:a. 

Myslelo se tedy, že hlavní závada spočívá v tom, že strom stál na cizích kořenech 
~astardních, ne svých vlastních, a proto snažili jsme se postaviti jej na vlastní kořeny t ím, 
ze místo šlechtění zasypali jsme zemí, aby zde vznikly nové kořeny, které by již nestály 
pouze na podložce basta.rdní, nýbrž patřily již ušlechtilé odrůdě vlastní, t . zv. stromy 
pravokořenné, ale výsledek byl ten, že strom rostl ještě mohutněji . 

Jak vidno, žádná z nastoupených cest nevedla k cíli kýženému, poněvadž všechny 
byly zatíženy dědičným hříchem množení pohlavního . 

Našim ideálem by bylo, kdyby se pokusným stanicím podařilo vypěstiti nám zatím 
ale~poň dva druhy jednotných resp. stále stejných neměnících se podnoží semenáčových, 
a Sice jednotnou slaběji rostoucí neměnící se podnož pro odrůdy silně rostoucí a jednotnou 
neměnící se podnož silně rostoucí pro odrůdy slabého vzrůstu a hojné plodnosti. 
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Odrůdy ušlechtilé silně rostoucí, jako na př. Boscoopské, měly by míti jednotnou 
podnož slaběji rostoucí a opačně zase odrůdy slabě rostoucí měly by mít i jednotnou podnož 
silně rostoucí, mčitého, pevně vyhraněného neměnícího se charakteru (viz obr. č. 25). 
Toho cestou dosud obvyklou - množením semenáčů z jader - docíliti nelze. 

II. Rozmnožováni nepohlavní čili vegetativní. 
Toho bylo by možno docíliti jenom tehdy, kdyby se nám podařil o množiti podložky 

vysoko- a polokmenú cestou vegetativní, ale veškeré nám známé cesty množení vegeta
tivního selhaly. Ani řízky obyčejnou cestou získávanými a do země položenými nedospěli 
jsme k žádnému výsledku, protože i"ízky prostě se neujímají. Snad někdy se ujmou, 
vytvoří i kalus , někdy tfoba i kořínky, ale brzy zhynou. 

Jakési pokroky však a názna.ky do budoucnosti v tomto směru byly již v novější 
době '.učiněny tím , že se podařilo nalézti některé podložky u d~voko rostoucích planých 

Obraz č. 26. Rúzná sila vzrfistu odrfidy hruškové Dr. Jul·es Guyot na 4 rfizných 
vegetativně rozmnožovaných planých hruštičkách. 

hruštiček, které se vegetativně dají rozmnožovati a byly z nich již docela vypěstěny čisté 
typy slabě, prostředně i silně rostoucí (pokusy Hattonovy, viz obraz podle fotografie 
Hattonovy z čawpisu Der Zi.ichter č. 26), ale vše je dosud ve stadiu pokusů začáteč1úcll 
a nelze z nich dosud činiti určité dohady, ač je plně oprávněna naděje, že se snad přece 
touto cestou ke kýženému dli dostaneme. 

Tvrdí se docela, že i u jiných druhú ovocných (jabloní planých a třešní) podařilo se 
nalézti podložky schopné množení cestou vegetativní, ale od pokusú k všeobecnému užití 
i v příznivém pHpadě by uplynula ještě cliouhá doba, poněvadž nestačí nalézti jen podnož 
schopnou vegetativního množení, nýbrž z těchto podnoží teprve zkusmo hledati tu, která 
by se plně osvědčila, čehož teprve dlouhou dobou lze docíliti. Prozatím je to teprve hudba 
budoucnosti. 
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v poslední době učinily velký rozruch ve světě ovocnářském u nás pokusy Mičuri
novy kterému se podal-ilo množiti druhy ovocné (jabloně a hrušky ) cestou vegetativní 
a sic~ řízky vzatými z koruny stromu ušlechtilého ve stavu ještě listnatém. O tento způsob 
množení je v novější době pochopitelně velký zájem, poněvadž kdyby se prakticky osvěd
čil , znamenal by úplný převmt v dosavad1úm. způsobu množení stromů ovocných. 

Má však zatím velkou vadu, která jej pro praktické využit í činí nezpůsobilým, a tou 
jest příJiš pracné a nákladné získávání řízků, kterého ve velk ém, pro všeobecnou potřebu 
naše školky ovocnářské by užívati nemohly. 

Snad by se více hodil pro soukromého pěstitele a proto pro zajímavost předmětu po
dávám zde podrobnější popis. 

Poněvadž množení ušlechtilých odrůd jabloní a bruš1ú cestou vegetativní není 
dosud proveditelno, připadl 1\'ličurin na myšlenku tvořiti řízky ze stromů v době, kdy 

Obraz č. 27. Mičurinftv příbor na vegetativní tvoření ří-zkO. ze stromťl v době vegetačni. 
a) gumová rourka s dvěma protilehlými otvory c), d) skleněná kolenovitě ohnutá rourka, 

b) při-bor v činnosti. 

strom je v nejlepší vegetaci, tedy ke konci května a nechati řízky v živém spojení se 
stromem až po tu dobu, kdy řízek vytvoří kalus a kořínky a stane se samostatným živým 
jeclincem. 

Za tím účelem sestrojil si prajednoduchý aparát, který si může každý i doma při
praviti a nazývá se pHborem Mičurinovým (viz obr. č. 27). Sestává z gumové rourky a, 
dlouhé 6-7 cm, o vnitřní světlosti 1 cm a stěn 2 mm širokých. Doprostřed t éto rourky 
vyrazí ostrou kovovou trubičkou 2 protilehlé otvory c, o světlosti 8 mm a rozstřihne jeden 
:wnec gumové rourky po obou stranách (na horní i spodní straně) až do otvoru c. Neroz
l'íznutý konec gumové rourky zazátkuje pevně korkovou zátkou , event. může se konec 
ten pevnč uzavHti motouzem nebo lýkem, aby voda, která se tam později nalije, nemohla 
vytékati. 

Další a poslední částí příboru Mičurinova jest skleněná, kolenovitě ohnutá rourka d 
o světlosti 12 mm a dlouhá asi 14 cm. To je celý Mičurinův příbor. 

7 
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Ny1ú vyhlédne si ke konci května na ušlechtilém stromě v koruně jednoletý nebo 
dvouletý výhon e (obr. č. 28), budoucí to řízek a ln'oužkuje jej opatrně, aby neporušil 
vrstvy kambiální v místě asi 20 cm vzdáleném od vrcholného listu. 

Krnužkovaný prstenec má býti asi 5-8 mm široký a průměr výhonu v místě kroužko
vaném má býti po sejmutí kůry asi o 2 mm širší než je otvor c na gumové roiuce. 

Nyní nasadíme rozříznutým koncEm romku gumovou na kroužkované mfato výhonu 
tak, aby místo kroužkované bylo s obou st.ran luyto otvorky gumové romky c. Oba konce 
rourky gumové - rozř'íznutý a nerozříznutý - přečnívají kroužkovaný letorost napravo 

i nalevo. 

Obraz č. 28. Vyhlédnutý a kroužkovaný výhon k Miču
rinově pokusu zlskáni řízku cestou vegetativní. 

Nyní smáčkneme rozříznutý ko
nec romky gumové dohromady a 
vsuneme jej celý do skleněné romky 
až těsně k výhonu. Poté horní konec 
skleněné rourky pfivážeme volně lý
kem k honú části výhonu, aby měl 
oporu a místo kroužkované i s na
sazenou na ně rouTkou gumovou 
omoM.me pevně lýkem nebo prý 
ještě lépe tenkou isolační páskou. 
jakých se užívá k spojová1ú elektric
kých drátů, což na obrázku pro zfo
telnost pohledu vnitřniho není na
značeno, dávajíce při tom pozor. 
a.bychom jen toto místo utěsnili, 
eventuálně i s částí skleněné rourky. 
ale ne konce gumové rourky, které 
musí zůstati volné a prúchodné. Pak 
zalepíme obvaz rychle tulmoucún 
štěpařským voskem, kterým zama
žeme i dohú konec skleněné rourky, 
aby tvořil s obvazem jednu souvis
lou plochu, a aby tam světlo nevni
kalo. Poté nalejeme clo skleněné 
rourky převařenou vodu a ovšem 
vychladlou, aby vnikla až ke kor
kové zátce na dolním konci gumové 
rourky a horní konec rourky skle
něné ucpeme lehoučkou vatou, aby 
hmyz do rourky nenalezl. 

Vodu mě1úme jednou týdně tún 
způsobem, že odzátkujeme gumovou 
rourku, vodu starou necháme vytéci. 
zazátkujeme znova a nalejeme vodu 
novou. Je-li obvaz řádně proveden. 
vydrží voda v r01U'ce dobře až do 
vyměnění, event. podle potřeby vo
du doléváme. 

Co se nyní děje v gumové rotU'ce 
na 1 prstencovitém lcroužku větve! 
Dráhy, kterými tečou živné roztoky 
větévkou směrem od kořenů nahoru. 
přerušeny nejsou, poněvadž jsou 
v dřevnatých částech výhonu a je 
tedy (dodávka materiálu surového 
- vody a roztoků živných - do 
]jstú kroužkované větévky zaručena. 

Ale asimiláty v listech vytvo· 
řené nemohou z výhonku dolú, po· 
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něvadž ch"áhy, kterými proudí od listů dolů kúrou, jsou přerušeny a proto hromadí se ve 
větévce a nejvíce nad prstencem krouž.lrnvaným, který je jimi tak nabit , že zduří, a po
něvadž látky ty jsou stavebninami, začnou se rychle tvořiti zde nové buňky, které vytvoří 
kalus a poněvadž tento je stále ve vodě, počne vyháněti kořínky. 

Tento proces až clo vytvoření kořínkú má trvati podle Mičurina 5- 8 týdni'L Poté 
M:ičurin celý příbor odstraní, výhonek celý těsně pod kalusem seřezává a sází jej na připra
vený záhon, ať již jsou kořúili:y vyvinuty nebo ne. Listy všecky na takto získaném řízku 
ponechává, a jak se Mičurin vyjadřuje, třeba by i listy výsadbou na záhony něco utrpěly, 
je přece pravděpodobno, že na jaře vypustí kořeny. 

U nás byl ministerstvem zemědělství pověřen Ing. :Mišák z Bratislavi studiem pra
cov1úch metod Mičurinových, ale údaje jeho o výsledcích neshodují se plně s udáními 
Mičurinovými . Kalus se sice tvoří, mnohdy i mohutný, ale trvá to prý m nohem déle -
10-12 týdnú - a koříiili:y se v rource gumové netvoří, nýbd. mají se teprve vytvořiti 
po vysazelÚ řízkú do volné púdy nebo do sklemku studeného, kde podle closavad1úch vý
sledlrú pokusú vytvořily se koříiili:y pou ze u broskve. Na výsledky dalších pokusú se 
zatím čeká. 

Že u Mičurina se vytvoi"í kalus i s kořínky dříve, vysvětluje Ing. Mišák, že Mičurin 
pracoval s materiálem častým křížením již uzpli.sobilým, který zatím u nás neiú k dispo
sici. lVIičurin totiž k dalším pokusúm užíva.l již stromkú vyrostlých z řízkú vzatých z ko
runy ušlechti lé ochúdy ovocné a když stromy z těchto řízkú vyrostly , bral z této jaksi 
prvé generace řízky další a tvoř'il z nich generaci clrnhou a z této novými ífaky generaci 
třetí, čímž celý postup vývoje se urychloval a dosahovalo se stromkú stále s dokonalejší 
soustavou kořenovou , stále dokonalejších typů a stále časnější plodnosti, z nichž řízky 
dříve a lépe se zakol'·ei'íovaly čili schopnosti vegetativního se rozmnožovám novým gene
racím stále přibývalo a snad právě této okolnosti mohlo by se použíti k pokusúm, zela by 
snad tímto dúsledným množemm generací jedné z druhé nepodařilo se konečně vypěstiti 
generaci, která by byla schoppa vegetativního rozmnožování cestou obyčejnou (kříženci 
atd.). Možnost ta ne1ú ovšem ani podle slov Mičurinových vyloučena. Prozatím však 
zpúsob Mičurinova získává1ú řízkú v době vegetační, jak právě byl vylíčen, stává se pro 
všeobecnou potřebu nepoužitelným, poněvadž jest dosti pracný, zdlouhavý a velice ne
jistý a tím i nákladný, takže snad se s mm múže zabývati jedn otlivec ze záliby, ale ne 
školky pěstující stromky ve velkém. 

Jak vidno, otázka vhodné podnože pro vysoko- a polokmeny, zejména hrušní a jabloní 
dosud rnzfošena nem a nezbývá nám než čekati, že snad v dohledné budoucnosti se teprve 
podaří ji rozluštiti. 

Ill. Rozmnožování stromů na slabě rostoucích podnožích. 

Docela jinak, než dosud bylo vylíčeno, je tomu u slabě rostoucích podnoží - kdoulí, 
duzenú, svatojánčat - které se dají cestou vegetativní rozmnožovati velice lehko, pouhým 
ponořemm jejich větví do země, kde tvoří snadno kořínky (viz dále), ale těch lze užíti jenom 
pro tvary malé a ne pro stromy vysoké. 

Ale ani tyto podnože vegetativně rozmnožované nejsou jeclnotny, poněvadž máme 
mnoho odrúd kdoulí, duzenú, svatojánčat, které se silně od sebe liší jak vzrústem 
svých lrnřenú, tak i různou odolností proti vlivům povětrnostním a mají i rúzný vliv 
na šlechtěnce, jejich vznist a jejich plodnost a n elze jich tudíž všech bez dalšího výběru 
použíti. 

Dříve však než přijdeme k výkladu o podložkách slabě rostoucích, budiž mi dovoleno 
učiniti malou odbočku. 

Je určitý zákon přírochú, který praví, že čím je podnož rodově příbuznější našlech
těué odrúclě, tím více roste strom, tím je jeho věk delší, ale tím později rodí a tím více 
ztrácí jeho ovoce na velikosti a jakosti . Naopak zase čím je příbuznost rodová podnože 
i roubu menší, tím více klesá bujnost vzrůstu , ale zato strom dříve a hojněji rodí a má lepší 
a větší ovoce. Tak u semenáčů z jader vypěstěných jest rodová příbuznost mezi semená
čem a. roubem velice blízká, protože jak jácho tak i roub jsou clítkami těchže nebo velice 
příbuzných rodičů, proto ze spojení toho vyrústají stromy velké, jež pěstujeme jako polo
a vysokokmeny, jež však pozdě začínají roditi, clorústají velkých rozměrú a dlouho žijí. 
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Až na tuto dlouhověkost není tedy rozmnožování stromú ovocných semenáči z jader 
vyl'Ostlými ideální, nýbrž má mnohé nevýhody a jest z ohledů na rentabilítu jaksi ne
hospodárné. Bylo by j istě výhodnějším pro naše ovocnářství, kdybychom mohli pěstovati 
naše polo- a vysokokmeny na podnoži jiné, ne tak blízce příbuzné. Bohužel všecky pokusy 
v tomto směru konané u jabloní a hrušní dosud ztroskotaly. 

Nalezly se sice podnože rodově ne tak příbuzné, kdoule pro hrušně, duzen a svato
j ánče pro jabloně, ale těch pro vysoko- a polokmeny nelze užíti, poněvadž jsou to podnože 
vesměs slabě rostoucí, daleko menší rozlohy kořenové a poměrně kratšího života, které 
pro pěstování velkých stromů se nehodí. 

Zato jsou však tyto podnože jako stvořeny pro pěstování menších tvarů stromových. 
Již svou malou rozlohou kořenovou krotí vzrůst šlechtěnců na nich našlechtěných , t akže 
tyto zmenšenými dávkami potravin a zmenšeným přítokem vody živné jsou nuceny 
k slabému vzrůstu, o kterém již naboře jsme řekli, že je příznivý plodnosti . 

J e zde však j eště jiný důležitý činitel, o kterém dlužno šířeji se zmíniti. 
Šlechtě1úm na př. podnože kdoulové nějakou ušlech tilou odnl.dou hrušky slučujeme 

ke společnému žití dvě hodně rúznoroclé bytosti. Kdoule je keř hustých, ale slabších ko
řenů a poměrně slabého celkového vzrústu a pfijímá jen nerada roub nebo očko ušlecht ilé 
ocb:údy a máme dosti příkladů, že jej vůbec ani nepřijme a shazuje . - Roub nebo očko 
šlechtěnce má totiž docela jiné vlastnost i než kdoule, jíž za podnož užíváme. J e to živá 
část stromu, která za normálních poměrů silně roste. S počátku daří se spojení tomu dobře. 
Dokud je část našlechtěná malých rozměrů , stačí plně menší a slabší kořeny podnože 
kdoulové zásobovati ji živinami a mladý stromek roste vesele a bujně . .Ale za kratičký 
čas nastanou již prvé neshody. - Stromek přijímá svými kořeny z půdy sill.'ovou potravu 
v podobě živin minerálních , kterou však nežije. Ta potrava se teprve musí uvařiti, připra
viti a tou kuchyní, kde se surová potrava teprve vaří, jsou listy stromú. Listy stromu 
mě1ú teprve živiny minerální v živiny ústrojné, organické čili asimilát y. 

Našlechtěný stromek n~ kdouli, tedy hrušeň, vaří však ve své kuchyni v listech 
pokrmy - asimiláty, které li:douli jaksi nechutnají a kterých pouze nerada přijímá a béře 
z nich jen tolik, kolik nutně k zachování života a slabého vzrůstu svých kořenů potřebuje. 
Nepřijímá jich proto, poněvadž to nejsou asimiláty čili stavebniny kdoulové, na které je 
zvyklá, nýbrž hruškové, které jí jsou jenom vnucovány. 

.Ale tyto asimiláty jsou vesměs stavebními látkami, kterými strom i kořeny se bu
dují, rostou, a poněvadž kdoulová podložka jich p1·ijímá málo a jen nerada, rostou i kořeny 
kdoulové málo, až konečně nastane okamžik, kdy slabě rostoucí kořeny nejsou s to záso
biti stromek dostatečně živinami minerálními z půdy nassávanými a kdybychom nepřisko
čili mu na pomoc vydatným hnojením, přestal by stromek vůbec rústi a trpěl by podvý
živou. Při tom však stromek svými listy tvoN asimilátů čím dále tím více . Kořeny kdou
lové jich jen málo přijímají a proto hromadí se asimilát y v nadzemní části stromu stále 
více a více a hromadí se všude až k místu , které již není hruškou, nýbrž kdoulí, čili lépe 
řečeno až k místu spojení šlechtěnce s kdoulí. V tomto místě je již jakási porucha ve vedení 
asimilátů kúrou, dále to již nejde dobře, zde jako před nějakou překážkou hromadí se 
asimilátú nejvíce a proto tvoří se zde ona známá naduřenina kmene, která se vyskytuje 
vždy u stromů na slabě rostoucí podnoži šlechtěných a značí vlastně místo poruchy 
vodivých drah kúrou probíhajících. Kdyby t oto místo přišlo pod povrch ptl.dy, vyrazilo 
by z něho velice brzo množství kofonů, poněvadž zde je nejvíce stavebnin pohromadě 
a veta by bylo po slabě rostoucí podnoži , poněvadž kořeny z t ohoto místa vyrašelé daleko 
bujněj i by roEtly a zahlušily by brzo kofony kdoulové a hrušeň by stála za krátký čas na 
svých vlastních kořenech a ne již kdoulových, a stromek choval by se již zrovna tak, 
jakoby stál na pláněti čili na podnoži semenáčové; rostl by mnoho a přestal by roditi. 

Z toho je v idno, jak je dúležito, aby místo šlechtění bylo vždy nad půdou. 
Vraťme se však k dřívěj šímu. Stromek na slabě rostoucí podnoži, t edy zde kdouli, je 

minerálními živinami z půdy slaběji zásoben , poněvadž kořenová rozloha kdoule je proň 
poměrně malá , ale roste přece, méně sice, ale roste, listů však na něm stále přibývá 
a asimilátů v list ech vyrobených rovněž a tyto hromadí se v něm stále více a více, jsou 
hlavně oproti dusíkatým a draselným živinám kořeny dodávaným ve velkém přebytku 
a následek tohoto přebytku je hojná plodnost, která, je-li strom správně ošetřován, má 
býti za normálních poměrů i každoroční, trvalá a ovoce dokonalé jakosti a velikosti, 
poněvadž je živeno přebytkem asimilátů. 
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Ovšem nesmíme zapomenouti na jednu okolnost, která ·ostatně pz byla připome
nuta. Stromek na slabě rostoucí podnoži má daleko větší požadavky než strom na seme
náči stojící pro poměry právě vylíčené. Je daleko náročnější na živnou a dobrou půdu 
a její pečlivé obdělávání, a musíme stále Argusovým zrakem jej pozorovati, abychom 
mu včas a stále potřebná hnojiva dodávali a nedovolili nemocem a škůdcům asimilaci 
poškozujícím jemu se přiblížiti. Rozumíme-li stromku a dáme-li mu vše a v pravý čas, 
čeho potřebuje, a stojí-li správná odrůda na správné podnoži, musí roditi dobře. 

Slabě rostoucí podnože jsou: pro jabloně svatojánče (či.li jánče ) a duzen (doucin), 
pro hrušky kdoule. 

AJe ani s těmito podnožemi slabě rostoucími není to tak jednoduché, jak by se zdálo. 
Kdoulí, duzenů, svatojánčat je, jak jsem již řekl, mnoho odrúd, a nejsou tedy jednoho 
ustáleného typu, nýbrž jsou velice různorodé. Jedny rostou sih1ě, chuhé slabě a mimo to 
má každý jiný vliv na vzrůst a plodnost šlechtěnce. Nelze jich tedy jen tak beze všeho 
výběru užíti za podnož. Proto vybraly se z duzenú, kdoulí a svatojánčat jen ty 
ochúdy, u nichž se ukázalo, že mají nejpříznivější vliv na vzrůst a plodnost šlechtěnce. 

Tomuto výběru říkáme selekce . A nyní tyto vybrané odrúdy, jež byly uznány za 
nejvhodnější, se množily a sice vegetativně, hi·ouženci (ponořením větví do země) a množil 
se každý zvlášť, odděleně jeden od druhého a dlouho, a tímto odděleným a stálým vege
tativním množením dospělo se konečně k čistým typům té a oné odrůdy, k jakýmsi 
čistým rasám odnoží, kterým říkáme klony. Tím způsobem vznikla celá řada klonů 
čistých , ale a.ni z těch každý není nejlepší. 

Jsou odrůdy klonú dobré, lepší a nejlepší, které svým vzrůstem i vlivem na vzrúst 
a plodnost šlechtěnce jsou zase dobré, lepší a nejlepší. Teprve ten nejlepší je definitivní. 

Otázka nejlepšího klonu u svatoj ánčete je definitivně rozřešena. J e jím pravé žluté 
metské svatojánče. Tím je i definitivně rozhodnuta otázka stálé a hojné plodnosti stromku, 
je-li pocUožkou opravdu tento čistý ldon podnože. Jak otázka ta je rozluštěna u duzenu 
fL kdoule, bude ihned vysvětleno. 

Svatojánče jest nejslaběji rostoucí podnoží pro zakrslé tvary jabloňové . Ze všech 
čistokrevných klonů této podnože je nejlepší podnoží pravé žlutó metské svatojánče 
(Malling - typ IX. výzkumná stanice anglická v East Mallingu), na což při objednávkách 
nutno klásti důraz. Ostatní, třeba i čisté klony jánčat (zelené, červené i jiné žluté) nejsou 
tak vhoclny a nemělo by se jich za podnož užívati. 

Na jánčeti pro jeho slabý vzrůst lze pěstovati tvary pouze nejmenší - kordony 
svislé i vodorovné, U-tvary, spirály. Ve velice dobrých, živných půdách a za příznivých 
podmínek jiných (teplá poloha) možno pěstovati i tvary větší. Pěstoval jsem na př. 
ve své zahradě jako mezisadbu mezi velkými pyramidami jabloňovými na duzénu pyra
midy menší na svatojánčeti s velkým zdarem. Nebyly sice velké, nejvyšší z nich nepřesa
Jrnvaly výšky 3 m a některé měly docela i 4--5 serií větví a rodily znamenitě, daleko lépe 
než pyramidy na duzénu šlechtěné, nesly plody veliké a zvláště pěkné, větší a hezčí než 
na duzénu a každoročně. 

K do chce ve své zahrádce pěstovati špalíry jablkové, tomu velice vřele doporučuji 
U tvary na pravém žlutém met ském jánčeti a radím mu, aby na nich pěstoval odrůdy 
pouze velkoplodé, nejušlechtilejšího charakteru, pokud lze silněji anebo aspoň tolik ros
toucí, aby vyplnily plochu jim l.li'Čenou, jako na př. Ontario, Delicious v obou jeho zástup
cích, James Grieve, Black Ben , Vinesap , Car Alexandr, Kmínová reneta, Nonetit, Lands
berská reneta, Aderslebenský kalvil, Signe Tillisch, Zlatá zimní parména atd. Ve výji
mečných případech a za velice pHznivých podmínek polohy i bílý zimní kalvil, který rád 
trpí krvavou mšicí. 

Kdo nežádá ovoce velikého, ale zato dobrého, ač nenápadného, ať pěstuje Coxovu 
renetu nebo Ananasovou. Peasgood, ač vlastně představuje největší plody, vypadá krásně 
na malém stromečku, ale rodí dosti málo, zejména ve stáří a plody pro svoji velkou váhu 
rády padají a hnijí, a ač jsou velice lnásným vánočním jablkem, přece nejsou prvé třídy. 
Rovněž velice dobře vypadají na stromku nebo U tvaru jablíčka pěkně zbarvená, jako 
na př. Bernské rúžové a jiná, která, jsou-li hodnotna, patří sem také, a z nichž již mnoho 
bylo jmenováno. V některých polohách velice dobře se osvědčilo i Hammersteinovo, 
u mě ve Slezsku však nikterak nevynikalo. 
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Neradím pěstovati na j ánčeti odrůd ménč cenných , ač hojně a přehojně rodících , jako 
jsou Evino, skleněné žluté, Cellini, Hlohovské atd., která mají milno to i vadu příli.š slabého 
vzrůstu a stromek se příJjš brzo hojným rodě1úm vyčerpá. 

J ak jjž bylo di·íve zdůrazněno, jánče vyžaduje dobré, živné púdy, dobře obdělávané 
a přiměřeně teplé polohy, ale nechce jižního slunce (stěny obrácené k jihu, kterých jablka 
vúbec nemají ráda - viz stať Jabloň). Do půd suchých nebo studených a mokrých se 
nehodí, nejsou-li rigolováním zlepšeny a dobře povrchově obdělávány (viz tyto statě). 
Poloh ch·sných a studených nesnáší rovněž dobře, ale též ne poloh uzavřených , na př. mezi 
domy v městě, kde trpí silně krvavou mšicí a jinými chorobami. Za každých okolností 
vyžaduje však vydatnějšího hnojení, jehož nedostatek jeví se hned ve vzrůstu i zmenšené 
plodnosti (viz stať o hnojení). 

Vysokého stáří jako semenáč nebo alespoň jako duzén stromek šlechtěný na jánčeti 
nedosahuje. Ostatně i toto řídí se podle púdy, polohy, správného hnoje1ú a plodnosti 
oclrúdy na j ánčet:i našlechtěné. Znám tvary 5-6 let staré, které špatným ošetřováním 
vypadají jako neduživí starci. Měl jsem tvary více jak dvacetileté, které kypěly zdravím 
a plodností až do mrazové katastrofy, a jsem toho mínění, že správně ošetřovaný stromek 
na jánčeti múže lehko dosáhnouti věku 30 let i více, což by na takový malý a plodný 
stromek byl věk slušný . 

Ditzén jest rovněž podložkou jabloňovou , ale jen pro tvary větších zákrskú, hlavně 
pyramid a zákrsků keřovitých. J est to podložka sice slabší než semenáč, ale daleko a mno
hokráte silněji rostoucí než svatojánče . I pro tvary špalírové lze ho užíti, ale pouze pro 
větší tvary, 6-10 ramenné Verrierky a jiné větší tvary. A i pro tyto tvary je lépe voliti 
ochůdy jablek vyznačujících se slabším vzrústem a hojnou plodností, kteréžto vlastnosti 
jaksi tlumí bujný vzrůst podložky duzénové. 

Jsou to hlavně skleněné žluté, Hlohovské (Hawthornden), Bojkovo, Ontario, Lands
berská, Evino. Aderslebenský kalvil, Bernské růžové , Ananasová, Parména zlatá (za velice 
dobré péče) , Car Alexandr atf:l. Pro špalírové tvary třeba sebe větší nedávejme však nikdy 
odrůd vyznačujících se silným vzrústem, jako je Boskoopské nebo Knúnová reneta, 
Kl'asokvět, Blenheimské, poněvadž na nich zřídka kdy uvidíme jablíčko. 

Daleko lépe pochodí však ten, kdo místo mnohoramenných Verrierek špalírových na 
cluzénu vysadí si O-tvary na pravém žlutém metském jánčeti, dovolují-li mu to poměry 
půdní a polohové. 

Pro pyrainidy a keřovité zákrsky můžeme voliti jakoukoliv odn\d11 jablka, přirozeně 
že volíme však odrúdy jakosti lepší a hojněji rodící, ale se slabším vzrůstem, poněvadž 
podložka dnzénová je podložkou dosti silně rostoucí a dáme-li na ni odrůdu rovněž silně 
rostoucí jako na př. Boskoopské nebo Kmínovou renetu, budou tyto příliš bujně růsti 
a budou roditi málo nebo nic a ani svýini rozměry mezi zákrsky a pyrainidy se do zahrádky 
nehodí; odhodláme-li se nutit i je řezP.m k menšímu vzrústu, nebudou roditi vůbec. 
Rovněž nehodí se pro pyrainidy a krsky keřovité Peasgood, poněvadž málo rodí a ovoce 
většinou spadne. Odrůdy hojně rodící a slabšího vzrůstu byly již nahoře vyjmenovány 
a připojil bych k nim snad ještě Coxovu renetu , Croucelské, Cellini (rodí obzvláště hojně, 
ale velice rádo hnije), Baumannovu renetu, Hammersteinovo, žluté ušlechtilé, Wagene
rovo atd. O podrobnostech viz stať druhy ovocné (jablo11.). 

Duzénová podnož má též ráda dobrou a živnou půdu, i polohu teplejší, ale snáší dobře 
i půdy chudší a polohy drsnější, ba jest pro tyto polohy a púdy jedinou možnou slabě 
rostoucí podnoží pro jabloň. Je tedy podnoží dosti nenáročnou. J ediné, čeho nesnáší, je 
púda vysloveně mokrá, ale púdy přiměřen·ě vlhké jí dobře svědčí. 

Podložky cluzénové jsou již velice neurčity. J sou sice vypěstovány též čisté klony, 
ba celá řada čistých klonil, čili typú, ale ty jsou většinou dnes ještě teprve v pokusných 
stanicích ovocnářských, hlavně anglických, a ze stadia pokusů dlouholetých vla,stně ještě 
ani nevyšly. To , co dnes v závodech dostaneme, jest zboží velice nestejnorodé a púvodu 
pochybného. Jsou to jen duzény . Ani nejznámější čisté typy inimo ojedinělé pHpady 
nejsou dnes ještě mnoho k dostání, alespoň ne pro všeobecnou potřebu. Óisté rúzné typy 
duzénú pěstují se zatím pokusně v st. výzkumných ústavech Průhonických - t.ypy 
z East Malhngu v Anglii a některých výzkumných ÍL'3tavú v Bel.!!'ii - I Zdeněk Páv 
v Lysé nad Labem zabývá. se již několik let pěstěním čistých typů dodaných rou 
Pn\bonicemi a múže snad dnes již v omezeném množství je dodávati. Jinak není 
znám, alespoň mně, nikdo. 
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. 
To však ještě nikterak neznamená definitivní úsudek a teprve po dlouhé zkušebné 

cestě a pěstění }?v1!d~ lze jej pronésti ~ v:y?r~ti z r~z~ých t!.P~' jichž je cel~ velká řada, 
typy nejvhodne]Sl, 1aJrn Jsme to dčlali u 1ancat , nez 1sme pn šli k typu žlutého metského 
j~nČete. Prot o nemá dosud smyslu zabývati se popisem jednotlivých typů . P odle souhlas-
1;ých zpráv zdá se býti dosud nejlepším typ IV., tak zv. žlutý nebo též H olštýnský duzén. 
Typ V. prý neuspokojuje slabým vývojem ovoce, t yp XVI. příliš bujným vzrůstem, atd. , 
ač 0 žádném z nich z vlastní zkušenosti referovati nemohu. 

A tak zdá se bý ti jistý m, že skoro všude, i u nás pěstuj í se jabloně dosud sice na du
zénech, ale ne na čistých a vyzkoušených klonech duzénu, čemuž by nasvědčovalo různé 
chování se podložek duzénových k plodnosti oclrúd na nich našlechtěných, ba velice často 
setkáváme se s úkazem, že táž odrúda našlechtěná na podložce duzénové v jednom případě 
nese výborně a vedle st ojící t áž odn\da na duzénu nenese ničeho. Tak na př. měl jsem ve 
své zahradě tři vedle sebe stojící pyramidy Landsberské renety na duzénu . J en jedna 
z nich rodila hojně a témě!· každoročně, druhá rodila málo a třetí po celou dobu svého 
života nepřinesla než několik ukázkových plodů, za to bujným vzrůstem převyšovaly obě 
značně prvou. 

](doule jest výbornou podnoží pro všecky menší t vary hrušní počínaje pyramidou 
i zákrskem keřovitým a konče jednoduchým kordonem. J sou zde však poměry velice 
složité, jež dlužno dobře osvětliti, poněvadž panují největší nejasnosti. 

Ani ne tak pro čistotu klonu kdoulového, poněvadž ten je zde, -jak dosud myslíme, 
v čistém typu k dostání. Zdá rn, že je t o kdoule Angerská . Ovšem i zde pode jménem kdoule 
Angerské jsou vedeny n'i.zné a rt1zné typy podnoží kdoulových , které nezaručují nám 
nikterak prosperitu odrůd na nich našlechtěných . Ostat ní čisté klony nedostaly se dosud 
ze stadia pokusů v pokusných stanicích ovocnářských a není tedy zaručeno, že nevyjdou 
z ni ch klony lepší než je čistý klon kdoule Angerské. 

řilav1ú potíže spočívají jinde, a sice v tom, jak podnož kdoulová se chová k šlech
těnci . 

Uvedli jsme sice již na p9čátku, že čím různorodější povahy je podložka oproti šlech
těnci, tím méně strom rost e, ale za to tím více rodí. Tato různorodost však nesmí bý ti 
přrnš veliká a jíti snad do nekonečna . Podnož, třeba by byla různorodá se šlechtěncem, 
musí míti s ním přece jakýsi stupeň pHbuznosti, jinak by spojení obou bylo vůbec nemožno, 
anebo netrvalo by dlouho. 

Tak na př. někteří zahrádkáfi ze zábavy šlechtí někdy hrušeň na hloh a maj í velikou 
radost , když se jim spoje1ú podaří. Hrušeň se sice „ujme" dosti často, ale vzrůst její je 
menší a po delším nebo h atším čase stromek hyne. Pro příliš velkou různorodost obou 
složek kvete stromek velice bohatě, přináší i velké a laásně zbarvené plody, ale plody t y 
k jícUu nejsou pro natrpklou chuť. J e to pouze hračička, která snad baví, ale smyslu pro 
ovocnářství nemá žádného. 

V. odb. rada Schmidt u vádí ve své brožurce „Vliv podnože na roub u jádrovin", že 
viděl st arší hrušňové pyramidy , které šlechtěny na hlohu, byly bujného vzrůstu a bohatě 
plodily, o jakosti plodu se však nezmiňuje . Rovněž pozoroval prý hrušně naroubované na 
j eřáb, některé poskytly prý chutné plody, jiné však byly t rpké jako j eřabiny a nepo
živatelny . 

Podobné poměry jako u hlohu a j eřábu mohou nastati i u kdoule a hrušně na JÚ na
šlechtěné. Každá odrůda ušlechtilé hrušky není svými fysiologickými vlastnostmi stejná 
a rť'.1znosti ve vztahu jejich ke kdouli mohou jíti t ak daleko, že se šlechtěnec s kdoulí vůbec 
nespojí, nebo jen nedostatečně. V prvém pi'ípadě říkáme, že kdoule shazuje šlechtěnce , 
v clrnhém případě stromek našlechtěný sice roste, s počátku třeba docela bujně, i rodí, ale 
za několik málo let nebo i dříve přestane růsti a zmírá přes veškeré naše zákroky. 

Jindy je zase spojení mezi kdoulí a šlechtěncem tak chabé, že často stačí třeba větší 
vítr k vylomení šlechtěnce v místě spojení jeho s kdoulí, ba i u větších stromů st ává se, 
že ktlyž je vichr zlomí, zlomí je obyčejně v t omto místě (viz obr. č . 29) . 

Ovšem případy posledně jmenované jsou dosti vzácné a jsou zde uváděny jenom 
proto, aby se naznačilo, že místo spojení kdoule se šlechtěncem je nejslabším místem 
stromu a nikdy není úplně bezvadné. 

Abych tyto věci názorněji vysvětlil, podávám zde několik příkladů . 
Ovšem předem podotýkám a zdúrazňuji, že údaje různých autorů o vhodnosti nebo 

nevhodnosti té nebo oné odrůdy vzhledem k podnoži kdoulové se až nápadně rúzní a t o 
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i u autorú na slovo vzatých. Jest to kapitola, které se každý i u nás raději vyhne a spokojí 
se s udáním povšechným, nepřesným, končícím obyčejně slůvkem atd. Příčinou toho jest, 
že kdoule není podnoží, která by ve všech půdách a polohách stejně se osvědčila. Hrušeň 
na kdouli nejlépe prospívá v dobré, výživné a dobře propracované i udržované půdě, 
ale da.ř'í se jí také i v půdách těžších, mělčích, kde by se semenáč hrušňový neudržel. 
Na druhé straně tytéž odrůdy, kterým se dobře dařilo v půdách právě zmíněných, nebudou 
prospívati na kdouli v půdách suchých, málo živných nebo silně písčitých , poněvadž tyto 
půdy pro kdouli nejsou vhodny, a zde hrnšňový stromek musí býti šlechtěn i pro malé 
tvary na semenáči, má-li se vůbec dařiti. Proto úsudky všech autorů nemohou býti jed
notny a musí se od sebe n\zniti, nutno všechny tyto údaje přijímati s mčitou reservou. 

Uvádím zde alespoň některé nejnápadněj ší rozpory. Trenkle ve své nejnovější knize 
s určitostí tvrdí, že Lucasova a Napoleonova máslovka vúbec na kdouli se ani nepřijmou 

Obraz č. 29. Větrem vylomený šlechtěnec v místě spo
jeni jeho s kdouli. 

a že kdoule je „shazuje". Bottner 
tVTdí, že Lucasova se dobře daH na 
kdouli, Junge docela tvrdí, že daH 
se na kdouli „recht gut" i keřovitý 
záhsck. Já Lucasovu máslovku ne
odvažuji se pro kordon doporučiti 
vůbec z toho důvodu, že mně na 
kdouli jako kordon příliš rostla a po
zděj i proto ani nerodila, ač na ji
ných tvarech na kdouli rodila velice 
dobfo. 

Jiní autoři tvrdí, že Tongreska 
na kdouli „nejde" a že i pro menší 
tvary (Verrierky) musí býti na mezi
šlechtění, jinak že brzo zhyne. (Pod 
slovem mezišlechtění rozumíme : na 
kdouli našlechtíme dole oclTůdu , 
která se na kdouli velice dobře daří 
- Pastorkyně, Hardyho máslovka 
nebo Dvorní - a druhým rokem asi 
10-15 cm nad místem prvého šlech
tění našlechtíme odrůdou žádanou.) 
Měl jsem ve své zahradě mnoho Ton
gresských , velkou většinou jako šesti
ramenné Verrierky, ale i jako pyra
midy a všecky na kdouli, které po 
dobu více jak 20 let až do mrazové 
katastrofy 1929 v.elice dobře rostly 

a velice hojně rodily a nezhynula nejen žádná, nýbrž ani jedinká plodová větévka na nich. 
Ovšem připomínám, že měly půdu velice dobře rigolovánu a obdělávánu při hojnosti 
výživy. 

Bottner a i jiní tvi·dí, že i Avranšská na kdouli s počátku sice velice dobře jde a rodí, 
ale pak po několika bohatých úrodách zachází. Ani toho jsem u sebe nepozoroval, naopak 
celý špalír 6ramenných Verrierek Avmnšské byl přes 20 let velice zdráv a hojně rodil, 
a i pyramidy Avranšské šly na kdouli bezvadně vzdor hojným úrodám. 

I Verrierku Drouardovu jsem pěstil jako Verrierku 6ramennou na mezišlechtění 
a Marillatovu na kdouli, a velice dobře . 

Mohl bych uvésti více rozporů, ale končím na těchto. 
Tím ovšem není řečeno, že bych každému doporučoval pěstiti pyramidy Tongresky 

nebo Avi·anšské na kdouli, naopak, každému radím větší tvary Tongresky i Avmnšské 
pěstovati na mezišlechtění nebo semenáči, zejména pyramidy a keřovité zákrsky, poněvadž 
i na mezišlechtění výborně rodí a mají za všech okolností zabezpečen delší život. 

Všechen zdar kdoulových podnoží záleží na půdě a bohatství živných látek minerál
ních a dobrém h nojení. 

Celkem lze říci, že v půdách suchých a příliš lehkých půj dou všecky odrůdy hrušek 
na kdoulové podložce méně dobře, zejména nepostaráme-li se o vydatnou výživu zvýše-



bne a spokojí 
1ou toho jest, 
lčila . Hrušeň 
lované půdě, 
ry neuchžel. 
rch, nebudou 
?něva,dž tyto r i pro malé 
~OU býti jed-
1ou reservou. 
~ověj š~ .~nize 
hi nepnJmou 
le" . Bottner 
fobře daří na 
[Vrdí, že daří 
( i kefovitý 
~áslovku ne
l doporučiti 
lže mně na 
~ rostla a po
a, ač na ji-
odila velice 

Tongreska 
i pro menší 
ýti na mezi
zhyne. (Pod 
umíme: na 
le odri'.1du, 
dobře daří 

! máslovka 
rokem asi 

rvého šlech
žádanou. ) 
noho Ton-

u jako šesti
. jako pyra
·, které po 

~
o mrazové 
obře rostly 
ka na nich. 
ři hojnosti 

e jde a rodí, 
al, naopak 

hojně rodil, 

ezišlechtění 

Tongresky 
AvTanšské 
,poněvadž 
t. 

ek minerál-

ůdy hl'Ušek 
živu zvýše-

M n o ž e n í s t r o m ťJ. o v o c n ý c h. 105 

uým hnojením a hojnými dodávkami vody, naopak zase v půdách živných s přiměřenou 
vlhlrnstí půjdou lépe. 

Zde nutno zvláště se zmíniti o Williamsově čáslavce, Děkance zimní, Robertově 
máslovce, Boscově lahvici, poněvadž se chovají odlišně a o odrůdách , které na kdouli se 
neda:i'.'í nebo brzo se unosí. 

Williamsovu čáslavku nutno vždy šlechtit i na semenáči, jinak nedoroste tvaru námi 
žádaného a brzo se unosí. P ouze nejmenší tvary (kordon, spirála) nutno šlecht it i na kdouli, 
pro které by se silně rostoucí podnož nehodila, poněvadž má pro tak malý stromek příliš 
velkou rozlohu kořenovou . 

Děkanku zim1ú jako pyramidu nebo záhsek keřovitý mimo polohy zvláště teplé 
pěstovati nemůžeme pro její velkou náklonnost k fusicladiu. Lze ji pěstovati jen na stěnách 
teplých jako špalfr, kde se jí pak velice dobře daří, buď ve formě volné palmety nebo jako 
Verrierku nebo kordon. Obě hrušky, jak Williamsova tak i Děkanka zimní, nesnáší se dobře 
s kdoulovou podnoží a nutno je mimo kordon pěstovati vždy na semenáči. 

Robertova děkanka je odrůda, která nese pouze na velkých tvarech , ale ani tu ne 
pHliš mnoho, poněvadž na kdouli roste silně , neponese nám tedy na malých tvarech jako 
je kordon , neponese ani na 4ramenné Verrierce, vyžaduje tvarů větších. U mě nesla teprve 
Sramenná palmeta. Proto je nutno pěstovati ji jen na těchto velkých tvarech, event. na 
pyramidě nebo keřovitém zákrsku na kdouli. Zmiňuji se o ní proto, že je hruškou ze všech 
nejlepší a je mnoho zahrádkářů, kteří ji nebudou chtíti postrádati, třeba zrovna plodností 
nevynikala, ale menší plodnost nahrazuje dvojnásobně jakostí prvotřídní a tím, že za 
normálních poměrů rodí každoročně. 

Boscova lahvice nesnáší se dobře s kdoulí, za to daří se jí výborně jako vysoko
kmenu na semenáči a rodí velice dobře. J e to typická odrůda velkosadů. Do malých zahrá
dek se nehodí jako krsek nebo pyramida, poněvadž i tyto tvary nutno šlechtiti na seme
náči a dává pak pyramidy příliš vysoké a dlouho nerodící, jejichž neplodnost se řezem 
ještě zhoršuje a oddaluje. Pouze kordon vodorovný nebo svislý lze pěstovati na kdouli, 
Verrierky jjž jen na mezišlechtě1ú. Podle souhlasných udání autorů nehodí se však dobře 
ani pro tyto. Sám s mezišlechtěnou Verrierkou Boscovy lahvice zkušeností nemám, 
ale za to pyramidy na semenáči mě neuspokojily v žádném směru, ba jedna docela, podro
bena však přísnému řezu , nepřinesla za 15 lot svého života jediného plodu. 

Dále na kdouli nejdou nebo brzy se unosí : Křivice, Viennská, Klappova máslovka, 
Kongresovka, Guyotova, Krassanská, Olivier de Serres, Mechelnská, Charneuská. Lze však 
i těchto odrůd výjimečně upotřebiti na kdouli ke tvarům nejmenším (kordon , spirála}, ke 
tvarům větším (Verrierky) na mezišlechtění, pro pyramidy však nebo krsky keřovité 
pouze na semenáči . 

Stromky na kdouli šlechtěné nutno všecky bez rozdílu hnojit i poměrně více hnojivy 
dusíkatými než vysoko- a polokmeny, poněvadž jejich rozloha kořenová je daleko menší 
a tudíž i schopnost bráti živjny z půdy je menší a zejména nut no je hnojiti zvýšenými dáv
kami hnojiv fosforečných, draselných , a vápnem pro jejich velkou úrodnost, aby měly 
dosti surového materiálu pro asimilaci a budování svých plodů. 

Ovšem i zde nutno se varovati přehnojení, zejména dusíkem, draslem a vápnem, nutno 
bedlivě pozorovati vzrůst a plodnost stromku a podle toho se zaříditi (viz stat' o hnoje1ú). 

Tam, kde se však pěstují stromy ovocné za účely výdělečnými (plantáže ovocné, 
ovocné sady, sady rolnické) a mají-li býti osázeny krsky, neradím nikdy pěstovati krsky 
hrušní na kdouli, ani na mezišlechtění, poněvadž pro výsadbu užívá se zde jen stromů výji
mečně plodných a ty v takovém případě pro velkou plodnost a event. špatné obdělávání 
půdy zůstávají vždy malými, ba velice malými. Zde jest třeba užívati i pro krsky vždy 
podnoží semenáčových , při nichž výsadba zt"tstává stejnoměrnější, stromy déle vydrží 
a opozdí-li se v nošení o 2-3 roky, nahradí t o potom dvojnásobně větší rozlohou koruny 
a relativně větší plodností. 

Ke konci této stati o podnožích hruškových nemohu nechati st ranou obšfrné 
zodpovědění otázk y, které odrůdy hruškové na té nebo oné podnoži se daří nejlépe, které 
méně dobře a.nebo vůbec ne a kam se které hodí, poněvadž čtenáře otázka ta zajímá 
v dnešním chaosu podložkovém asi nejvíce. 

O podnožích hodících se pro různé odrůdy jablkové jsem se již částečně zmín il 
a proto zatím nepřipojuji detailního seznamu. Připojuji pouze podrobnější seznam 
odrůd hruškových , poněvadž zde panují největší nejasnosti. 
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Podnože p ro různé tvary 

Jméno odrúdy J akosL 

I 
nejrneuši vysoko- I pyramida I větší tvary 

a polokmen a ker·. zákrsek š palíru tvary -
kordon 

1. Amanlisova máslovka II.- III. semenáč kdoule kdoule nehodi se I. 

2. Angoulemská !.- II. I - semenáč semenáč kdoule 2. 

--
v dobrých pů-

3. A vmnšská !.- II. semenáč mezi štěpeni dách kdoule - kdoule jinak mezi- 3. 
štěpeni 

4. Blanlcetka HL semenáč - - - 4. 

5. Blumenbachova 
II. semenáč kdoule kdoule máslovka - 5 

6. Boscova lahvice I. semenáč - - kdoule 6. 

7. Gísa{slcá letní III. semenáč - - - 7. 

8. Glavpova máslovka II. semenáč 
mezištěpení 

mezištěpe1ú kdoule ev. semenáč 

9. Goloma-ova II. - - - -

10. Gonference II. semenáč kdoule kdoule kdoule 

11. Grassanská I.- II. semenáč semenáč - -

12. Charles Gognée I. - kdoule kdoule kdoule 

13. Gharneuská I .- II. semenáč mezištěpení mezištěpe1ú -

14. Červencová III. semenáč mezištěpení nehod! se nehod[ se 
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D oba Opy- Doba Zralost 
květu .tcru česání jedlá 

s tromol-adí 

„ 

podmíněně s . - polovic srpen s rpna 

--- - -

? + k olem Hjen -
11(' 15. l'íjna p rosince 

---

velice dobfo č.-s . ++ poč. záH zál'í -
říjen 

------ --- ---

podmíněně ? ? po 15. 
červenec červenci 

------
pol. - Njcll -poclmlněně s . + konec 
zá.l'í listopad 

- - ---- -----

velice dob fo + kon ec říjen -
s .-p. záH listopad 

; 
- -------- -------

podmíněně ? ? p o srpen 
1. srpnu 

-- - - --- - --
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? ke k onci (mor -
n e - 1-íjna tlubon 

- - - - - - - - -- · 

II. p ol. Hjeu -
dobře č. ++ záH listopad 

n e č. + 1.- 15. 
červenec 

července 
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P oznámky 

D obrá t ržní odrůda. 

Velice náročná na teplou polo-
hu. Jinak řepovitá. R odí dobfo. 

N ej l'.u·odnější hruška. v n evý-
hodn ých polohách t rpí fusicla-
diem . Jedna z n ej lepš ích tržních 

odrůd. 

L oká.ln í odrůda Moravy a Česko-
m or. vysočiny. Ovoce m a ló. 

Všude i v e vysokých polohách. 
J e však v t u dobu mnoho 

lepších ochůd . 

Pozdě rodí, a le p ak dobfo. H le -
d a né vývoz1ú ovoce. Pro za-
hrádku na kclo uli so neda.H a na 

semenáči ros t o pHLiš silně. 

Lok ální odrůda severomorav-
ská, ovoce větší, (u·ocliu\.. 

Oboh oclu.í ovoce - rod í na 
kdoul i ménč. 

Hledaná odrůda t rž1ú, ch uti 
velice dobré, a le malá a s trom 

t rpí fus iclad iem. 

Strom otužilý i do drsněj šího 
kl im at u. V elice úrodný . 

Velice nál'Očná n a p olohu. 

Vydrž í až do d ubna . Rodí d obl'e. 

D obrá odrůda pro vývoz -
uchová se dlouho. Velice 1'.1rod-

n á . Clu·áněná t eplá poloha . 

D a.1-í se všude, ovoce maličké, 
a.lo nejrančjší. 
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Pod nože pro r i'lzné tva1·y 

Jméno odrůdy Jakost I nejmenší vysoko- I pyramida I vč~ší ~vary a polokmen a keř. zákrsek spabru I 
tvary -
kordon 

15. Děkanka zimní ! .- II. no 
mezištěpe1ú 

no nebo ev. kdoule 
semenáč 

16. Dielovci máslovka I . semenáč kdoule kdoule kdoule 

17. Drouardovci máslovka II. semenáč semenáč 

mezištěpe1ú jen 
v dobrých pů-

dáeh. Jinak kdoule 

semenáč 

18. Esperenova 
!.- III. kdoule kdoule kdOLŮO 

B ergamotlcci -

19. Giiyotovci máslovka II. semenáč mezištěpení mezi štěpení kdoule 
1. 

-

20. Hardenpontova I.-II. semenáč kdoule kdoule -
2 

: 

21. Hardyho máslovka I.- II. semenáč kdoule kdoule - 2 

22. J eanne cl' A1·c II. semenáč semenáč 
kdotůe, ale kdoule 

raději semenáč 

23. J ihomoravská letní III . semenáč - - -

24. J(ongresovka III. semenáč mezištěpe1ú mezištěponí - 2 

25. Kovorečkci (Liegelova) III. - - - - 2 

26. Křivice· (Clairgeaux) III. semenáč semenáč mezištčpeni - 2 

-----

27. Lectierova ! .-III. semenáč kdoule kdoule - 2 

28. Liicasova máslovka II. semenáč kdoule kdotůe - 2 
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18jrnenší 
ya.ry -
kordon 

Hodí se pro 

I 
I l stromofadí 

D oba Opy- Doba Zralost Poznámky kvotu 101ú česání jedlá 

I zo,IU"ádky velkosady 

kdoule 
15. podmíněně ne s. + polovic leden - J en na teplé stěny. J inak fusi-no Hjna březen cladium. 

-----------

kdoule 
] 6. 

Ovoce výborné, hlodané na 
podminěně podmíněně podmíněně č. 

konec listopad - trzích. R od i později a hojně. 
polohou - září prosinec V nevhodných polohách fusicla-

diu:rn . 
------ --------------· 

kdoule 
17. ano ano ano s. ? počátek prosinec - Ovoce někdy dobfo neuchova-

října leden tolné, úrodná. 

--------

kdoule 
18. pochníněuě ? + ke konci leden - Velice náročná. na polohu; jinak ne ne října duben nedobrá., ba nepoživatelná. 

------

kdoule 19. ano dobfo méně p. + polovic 
září 

Obchoclni dobrý druh, úrodnost 
srpna sice pravidelná, ale menši. 

---------------------

20. podmíněně 
polovic prosinec -

Trpí ráda fusiclacliem a misty 
ne ne p. + ř-íjna březen 

i čománim mladých plodů . 
D obrá poloha. 

; ---
Rodí pozdě, a le pak dobfo. 

ano dobře dobfo č. + polovic záři - Lehko padá se stromu. D aH se 
září říjen všude, ale má ráda chráněnou 

polohu, ne větrnou. 
21. 

------ ---

kdoule prosinec - Strom zdravý, vzrůst prostřcd-
ano ne ne s. + Hjen leden ní, vyžaduje clu·áněnou polohu 

teplou, ovoce veliké. 
22. 

---
po 

Lokální odrůda moravská, l'.u·od-
no podmíněně podmínoně ? ? srpen ná i silně úrodná, ovoce větší, 

15. srpnu jemné chuti. Strom otužilý. 
23. 

-------

no méně 
I. polovi- září 

Žádá teplou polohu, ovoce se 
no s . - ce září rychle k azí. Jinak je veliké. 24, 

------ ------------

25. ne no ne ? + v říjnu leden - Trpí silně fusicladicm - nedo-
únor poručuje se vůbec. 

------ ---
Vyžaduje tcplcjši polohu a chrá -

podmíněně podmíněně podmiuouě č. + II. pol. listopad - něnou; zkusit česat před 15. 
záH prosinec srpnom. Tam, kde ovoce je fo-

povitó, to často pomáhá. 

26, 

--- - --

podmíněně ne ne ? + počátek listopad - Velice náročná na toplou polo-
října únor hu, jinak řepovitá. 27, 

---------

ano a no ano č. - počátek říjen - Dobrá t rž1ú odrůda. Pro silný 
října prosinec vzrůst nehodi se pro malé tvary. 28. 
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Poclnože pro rťLznó t.vary 

Jmé~o odrúcly Jakost 

I nejmenši vysoko- I pyramida I větší tvary 
a polokmon a ker·. zákrsek špalíru tvary -

l kordon 

29. llfaclame Verté T. semenáč kdoule kdoule ·-
29. 

30. 111agdalénlca III. semenáč - - -
30. 

31. 111 arillalová II. semenáč semenáč kdotúe kdoule 31. 

32. Mechelnská II. semenáč - - - 39 
~. 

33. lit[ érodova máslov!.-ct II. semenáč kdoule kdoule kdoule 33. 

34. Ministr clr. Lucius II. semenáč kdoule kdo tú o - 34. 
„ 

35. Muškatelka šedá 11. semenáč - - - 33. 

36. Notář L epin III. - mezištěpeiú mezištěpení kdoule 36. 

37. Olivier cle Serres I.-III. - semenáč semenáč - 37. 

38. Pařížanka (Comtesse 
de Pa.ris - ne Comte II. 

mezištěpení, 

de Paris - která je 
semenáč v dobré plidě kdoule -

kdoule 
:is. 

méně cenná) 

39. Pastornice III. semenáč kdoule - - 39. 

40. Pitmaston II. semenáč kdoule kdoule kdoule 40. 

41. Poiteau II. semenáč kdoule kdoule - 41. 

42. President Maas II. semenáč semenáč - - 42. 



M n o ž e n í s t r o m fi o v o c n ý c h. 111 

~"'"'" ary -
ordon 

Hodí se pro 

I I 
Doba Opy - Doba Zra lost 

zahrádky velkosady stromořadí 
květu le1ú česání jedlá P oznámky 

29 velice dol>ře ne ne ++ počátek vrosinec - Velice dobrá odrůda, nehodí se 
s . 1-íjn a leden pro semenáče. Na t rhu méně 

žádána. Na plán<:íti ovoco m alé. 
---

1.- 15. několik 
J ako čorvencová, žádá ano méně ne s . + dnů po teplejší 

červenec 
sčesání polohu. 30 

--- - - -

doule podmíněno n o ? kolem září - Ovoco su acl n e jvotší, š patno se 
ne - 15. záH říjen ověnčuje, na 't vary so méně 

hodí. 
31 

- -----

podmíněně ne + polovic led en - Ovoce m alé. n ehodí se clo ozdob-
ne s . i"íjn a bfozen né zahrádky a je i m á lo pro-

dej nó. 
32 

donle podmíněno ne ne č. - září 
říj en - Nestejně rodí. P ro m alé tvary 

listopad jsou podzimní hrušky lepš í. 33 

- - -

ano ano ano ? - kolem Hjen D obrá. tržn í odrůda, ú rodná, 
20. září nenáročná, rodí d obfo. 34 

: 
- --

po 10-14 Strom velice otužilý, p lodnost 
no a no A.no ? ? clnú po pozdější , l\le velmi ~eliká; proti 1. srpnu 

sčesáni nem oci vzdorný . Velký vzrůst. 
35 

- - -

doul e pod mí noně n e ne ? + k e konci Jeden - Velice úroclná, chu t i n e místy 
Njna květen vyn.ilmjící. 36 

- -- -

po dmi n on o n e ne ? - k e kon ci Jeden - Velice náročná n a poloh ll , jinak 
!·í jna březen fopovitá. 

37 

- - -

výbomě výborně výborně s . + počátek p rosinec - DaH se všude. Vý borná oclri'.tda 
Hjn a únor t r žní, vydr ží i clo ú nora . 

38 

- --
Hledaná tržní odrůda. R odí 

podmíněně podm lněně podmíněno s . - počátek listopad - pozděj i , a le pa k stále a mnoho . 
října únor Siln ý vzrůst, žádá d obrou, tep-

Jou polohu, j inak není dobrá . 

39. 

- --

tloule konec Hjen -
Strom zdrav ý, silně rost e, velmi 

ano ne n e s . - velké p lody, rády p adají, chrá -
září listopad něná poloha, ne do krajů 

40. 

drsných. 
--- - - - · 

ano ano ano + konec Hjen - Pro silný vzrůst n eh odí so pro 
p . 

září listopad m alé t vary. Ovoce zelené, alo 
velice šťavnaté, silně ú rodná. 

4-1. 

--- - --
Sna d jen R odí m én o, pro m alé t vary se 

jako ne ne ? ? po listopad - nehodí, poněvadž m usí so pěstit 
pyramida 1. říjnu led en n a. semenáči - snad ještě p ro 

pyramid u. Ovoce velice dobré. 
42. 
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Podnože p ro různé t vary 

Jméno odrůdy J akost 
I I I n ejmenší v ysoko- py ramid a větší tvary 

a polokmen I a keř. zákrsek špalíru 
I 

t.vary -
kordon 

43. Pstružlca II. semenáč mezištěpetú - -

44. R obertova (spolková 
I.! semenáč kdoule kclo'lúe, ale jen 

děkanka) pro velli•é formy -

45. Salisburyho II. semenáč semenáč - -

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

Solanka I II. semenáč - - -

Špinka TI. semenáč - - -

Tongresská I. semenáč mezištěpení 
kdoule, ev. 

kcloLůe ; 
mezištěpení 

Trevouská II. semenáč mezi štěpení kdoule, ev. kdoule 
mezištěpcní 

Vévodkyně E liška II. semenáč kdoule kdoLúe k clou le 

Viennská I.- II. - semenáč mezištěpení kdoule 

semenáč nebo 

W illianisova čáslavlca I . semenáč semenáč 
ve velice dobró 

kcloLůe 
půdě 

mezištěperú 

K vysvětlení jednotlivých sloupců v p:fod chozím seznamu hrušek budiž uvedeno: 

Sloupec 2. Jakost: odhad proveden velice přísně pouze ve 3 stup1ú cích , aby vy1últla lépe 
jakost odrůd, takže i č. II. při mfrnějším odhadu možno považovat i za prvotříd1ú 
a t aké za t akové obyčejně bývá považováno. Některé odrůdy jsou vedeny pod čísly 
dvěma až třemi, což znamená, že hruška v poloze a púdě vhodné dosáhne jakosti 
prvotřídní, v poloze a púdě nevhodné jakost i druhé, po případě i třetí. 

Sloupec 3 značí podložku vysoko- nebo polokmene a zda se pro vysoko- nebo polokmen 
hodí nebo ne, event . zda stojí dotyčná odrúda za to, aby v t om t varu byla pěstována, 

. na což odpovídá sloupec 7, 8 a 9, který nut no respektovat i. 
Sloupec 4 odpovídá na otázku, zda t u nebo on u odrůdu lze pěstovati t aké na pyramidách 

nebo keř. zákrscích a na jaké podnoži. Nutno však i zde dbáti při tom udání sloupce 

43. 

.J.J. 

45. 

46. 

47 : 
'j 

48. 

49.1 

50. 

51. 



nejmenší 
t,va.ry -
kordon 

-

-

-

-

-

kdoule 

kdoule 

kdoule 

kclou.Ie 

kdoule 

~ uvedeno: 

ynik}a lépe 
prvotřídní 
r pod čísly 
~ne jakosti 

~polokmen 
[>ěstována 

' 
l?~midách 
am. sloupce 
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-
Hodí se pro 

Doba Opy- Doba Zralost 
I 

I 
květu lení česání jedlá Poznámky 

zahrádky 

I 
vclkosady stromofadí 

43. podminěně podmíněně podmíněně č. ? polov ic lis topad - Dobrá tržní odri'.1da, ale je malá 
října !'mor a nehodí se pro tvary. 

----
Nejlepší hruška všech. polovic ze Na 

podmíněně s.-p. + - konec Hjcn - m enších tvarech rodí špatně, ne ne listopad i kdouli větší tvary, září 
n a pyra-

mi clu atd. 
4.!, 

---- - ----- ------------
1-2 Náhrada za Boscovu lahvici ve 

podmíněně ? 
po týdny po vyšších polohách. - Zbytečná 

ne ano ? 15. září tam, kdo se Boscova daří. Ovoce ano sčesání 
velice dobré. Strom nevybíravý. 

45, 

--------
v prvé 

září Dobrá tržní odrůda, snáší dobře 
110 ano ano ? ? polovici dopravu. srpna 46. 

------
konec brzo po Nelá kavý vzhled, dobré tržní 

ne dobře ano p. - srpna sčesání 
ovoce. Rodí pozděj i, ale praví-

delně. 
47. 

--- - -- - ---
Velice Cu·oclná. Daří se všude. 
Výborná odrůda tržní. Hruška 

polovice říj en - prvotř'íclrú jakosti. Prn vysoko-
výborně podmíněně clol,>ře s . + září listopad a polokmen právě pro velkou 

ú1·odnost méně se h odí, pl'Otože 
48. 

tvoH m alou korunu. Komu to 
nevadí, ať ji pěstuj e. 

- ----- --- --- - - ------ - ---
konec Vý borná ob chodní hruš ka a 

výborně výborně s . + června a uchová se i několik týdnů; dař'í ne 
počátek 

srpen 

července 
se všude. 

49. 

--- ---- - ---- - ---
No1ú hruškou tržní. Rodí dobře, 

velice dobře méně ? ? září 
zá.H - ovoce velice chutné, ale v tu 

méně říjen dobu je mnoho hrušek, které 50. 
n esnadno se zpeněží. 

- -----

polovic září - Vyžaduje t eplou polohu, n e-
ano ne ne s. + stejně rod i, jinak ovoce velké 

s rpna Hjen a dobré. 
51. 

---------

podmíněně; polovic 14 dnů Výborná t r žní och·ůda k jídlu 
výborně výborně s . + a k zaváření. Daří se všude, vy-plody lákavé srpna po česání žaduje trochu chráněné polohy. 

52. 

7, 8 a 9. Odrůdy, které se nehodí pěstiti jako pyramidy nebo keř. zákrsky buď pro 
velký vzrůst nebo méněcennost ovoce, jsou vyznačeny čárou ležatou. Rovněž tak 
i sloupce 5 a 6. Odpovídá tedy sloupec 3, 4, 5 a 6 pouze na otázku možnosti pěstování 
té nebo oné odrťtdy na dotyčné podložce, o otázce vhodnosti rozhoduje však sl. 7, 8 a 9. 

V sloupci 10 značí písmenko č odrůdu časně kvetoucí, 1J odrťtdu pozdě kvetoucí a s odrťtclu 
kvetoucí mezi č a 1J čili středně kvetoucí. 

V sloupci 11 značí + dobrého opylovače, + + velice dobrého opylovače , - špatného 
opylovače, 1 opylovače dosud neznámého. 

Sloupec 12 značí dobu zralosti na stromě, t edy dobu, kdy se má ovoce česati. Udanou dobu 
zralosti na stromě čili t. zv. zralost fysiologickou čili dobu sklizně nutno bráti s re
servou, poněvadž tato záleží silně na poměrech klimatických, výšce nadmořské, na 

8 
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suchosti nebo vlhkosti půdy a může se značně od údajů s normální dobou zrání 
počítajících lišiti. Připomenouti však nutno, že letní a i některé odrůdy podzim1ú, 
určené pro trh a dopravu delší, nutno česati několik dnů před dobou zrá1ú fysiolo. 
gického (týden, ba i více), poněvadž pak déle vydrží a snáší lépe dopravu. Hrušky, 
které uchováváme pro zimu, nutno česati naopak co nejpozději, poněvadž do posled. 
ních okamžiků rostou a získávají na jakosti. 

Sloupec 13 značí dobu jedlé zralosti ovoce čili konsumní, kdy tato počíná a do kdy lze ji 
v tomto stavu udržeti. 
Je ještě mnoho a mnoho odrůd hrušek dobrých a méně dobrých, které jsem do 

seznamu nezařadil, poněvadž nevynikají nad uvedené, a i těch, které jsem uvedl, je příliš 
mnoho, a byly v seznam vzaty jenom proto, abych vyhověl časté odrůdmilovnosti jednot. 
livých zahrádkái'.·ů anebo jejich častým dotazům po té nebo oné odrůdě. Tak na př . jenom 
ve státních výzkumných ústavech Pn\honických mají hrušek asi 610 odrůd vedle 1000 
odrt'i.d jablkových . 

IV. Slechtění jiných druhů ovocných. 
Třešně. Ke šlechtění tfošní (vysoko· a polokmem"t) užívá se povšechně, správněji 

receno má se používati povšechně ja.ko podnože jen plané třešně, t. zv. ptačky neboli 
ptáčnice (prunus avium silvestris). Ale i tu nutno dbáti toho, aby se užívalo materiálu 
jen prvotřídního - čisté rasy. Ptáčnici roubujeme vždy nahoře pod budoucí korunou 
třešně. Nikdy nemá se užívati za pocUožku semenáče třešně ušlechtilé, resp. jádra z třešně 
ušlechtilé, ježto na těch šlechtěné třešně dosahují menšího věku a nejsou tak odolny proti 
chorobám a vlivíun povětrnostiúm. Ale ani ptačky plně neuspokojily, poněvadž braly se za 
podložku semenáče jakékoliv beze všeho výběru . Lepších výsledků se dociluje s podložkami 
z ptačky bělokoré, ale tu nutno dbáti, aby bylo užíváno materiálu jen prvotřídního čisté rasy. 

Za podložku k tvarům menším, t. zv. bskům třešňovým, užívá se mahalebky (Prunus 
cerarus Mahaleb čili višeň ťurecká nebo prostě mahalebka), divoko rostoucího keře nebo 
stromu, a poněvadž obě součásti, jak podložka tak i šlecbtěnec jsou hodně odlišného cha
rakteru, ztrácí oba svůj původně silný vzrůst, ale zato třešně na podložce té je velice 
plodná. Poněvadž pak mahalebka snáší ještě více sucho než třešně na ptačce, lze třešně 
na mahalebce upotřebiti k výsadbě na místech ještě sušších, kde by tfošně na ptačce již 
se dobře nedařily. 

Ale, a to je zvláštní, mahalebcc daH se i na půdách s dosti vysokou spodiú vodou, je 
tedy mahalcbka na půdu málo náročna. Ovšem tuto její nenáročnost neslníme přepínati. 
Půd vysloveně mokrých, jílovitých, nesnáší, ale také ne vysloveně suchých. 

Na mnoha místech slyšel jsem však silné stesky do třešní namahalebce, zejména v po
slední době v Průhonicích. Tam třešně na mahalebce jdou velice špatně, trpí chorobami, 
zejména však silně klovatinou a není to snad jen jeden krsek, nýbrž celá velká plantáž 
krsků na mahalebce, které se tam podle slov osvědčeného znalce p. vrch1úho zahradníka. 
Karase, vůbec nedaří. Zato daH prý se dobře višním na ma.halebce. 

Višně jako vysoko- a polokmeny šlechtí se rovněž na ptáčnici bělokorou a stejně těsně 
pod budoucí korunkou jako třešně. Jako zálu-sek kefovitý šlechtí se na mahalebce a daří 
se jí zde dobře. Jsou tedy poměry zde obdobné třešni. Podle udání Kamenického na ně
kterých Inístech, na př. na Mělnicku, množí se ode dávna višně odlrnpky bez šlechtění, tedy 
pravokořenné. Je-li ovoce hodnotné, není ovšem námitek proti tomuto lokálnímu množení. 

Višním i na mahalebcc daří se dobře v půdách suchých i vlhkých , ač v místech příliš 
sucb ý!?h jsou náchylny velice k monilii. 

Svestlca. Zde nesprávné množení švestek zaplatili jsme ztrátou zahraničních trhů, 
poněvadž tím poklesla silně jakost našich švestek. U nás množí se švestky pouze ocllrnpky. 
Je to správné, ale přijde na to, jaký ten od.kopek je. To se u nás pokládá za vedlejší, jen 
když je to odkopek. Je-Ji ten od.kopek ze stromu méně cenného, bude sám j eště méně
cennější a tímto stálým množením odJrnpky ze stromů čím dále tím méněcennějších dege
nerují pomalu naše švestky. Množením všelijakými od.kopky vytvořily se zvláštní pa
di·uhy švestek, které vzrůstem, plodností a jakostí ovoce silně se různí. Nejhorší pH toro 
jest pak to, že právě ty nejneplodnější stromy jsou nejvíce náchylny ke tvoření odkopků 
ze svých kořenů, čímž se zlo j eště rozmnožuje a my sami sebe připravujeme o úrodnost 
a jakost ovoce a o značný hospodářský zisk. 
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Proto je nutno užívati oclkopkú pouze ze stromú nejhodnotnějších, vynikajících jak 
velikostí tak i jakostí plocltl. i současným dobrým vzrůstem, poněvadž ty pak plně dědí 
vynikající vlastnosti stromu matečního. Jenom ty oclkopky jsou hoclnotny, byť třeba 
kmen jejich, jak tomu je u mnohých a mnohých oclkopkú, nevypadal v mládí vábně, bude 
vypadati vábně až doroste a vyznamenávati se hojnou plodností prvotříd1úho ovoce. 
Není-li pak odkopků z prvotř'ídních stromú, nutno tyto odkopky šlechtiti rouby vzatými 
se stromú, které zaručeně rodí ovoce nejdokonalejší a vyznamenávají se hojnou plodností. 
J enom tak múžeme docíliti ovoce plně hodnotného a zlepšiti trvale hodnotu naší švestkové 
produkce . Švestkový odkopek jest vůbec nejvhodnější podložkou pro švestky a jenom ve 
zvláštních případech saháme k podložkám jiným, o čemž bude zmínka dále. 

Druhou často užívanou podnoží je slivka St. Julien, žilienka, která není tak citlivá 
oproti suchu a dá se upotřebiti i v půdách sušších a polohách teplejších. Ovšem tím není 
nikterak řečeno, že by snášela i púd suchých, vyprahlých , nýbrž potřebuje též určitého 
stupně vlhkosti a její větší vzdornost oproti suchu nesmí býti přepínána. Jednu nespornou 
výhodu má žilienka oproti oclkopku švestkovému. Plody na oclkopku třeba šlechtěném 
nedosahují nikdy té kvality a velikosti, jako na žilience. Tato, ač průměrně o něco méně 
rodí, má zato plody velké a všestranně dokonalé. 

Mimo řečené již podnože užívá se za podnož i Myro balánky (Prunus myro balana), která 
je proti mrazům méně odolná a mimo to má i druhou nepříjemnou vlastnost, že všude 
není tak plodná. Vyžaduje poloh teplejších, kde velice dobře prospívá, půd lehkých (píseč
natých, pískú vápenitých, půd blinito-písčitých, slínů) , nemiluje a nesnáší půd těžkých , 
studených. 

švestky nepěstujeme jako zálusky anebo jako tvary, poněvadž pro tyto reservujeme 
pfoce jenom ovoce hodnotnější. 

R enlclody, mirabellcy a slívy mají tutéž podnož jako švestky. 
Broslcvoií. Při podložce broskvoňové hraje velkou úlohu půda a podle té se volí podnož. 
Pro tě:l.ší púdy hlinité přich_ází v úvahu pouze žilienka. Tato snáší těžší půdu lépe i jistý 

stupeň v lhkosti v iú a jest pro1fo v takových půdách podložkou nejlepší. I pro malé tvary 
špalírové užíváme nejraději žilienky na podnož . Pro větší tvary, polokmen , užíváme jako 
podnože t éž odkopku švestkového, ač nezdá se, že by broskev se zrovna hodila na tuto 
podnož, poněvadž na ní předčasně stárne a trpí ráda. klejotokem. 

Pocliožka mancll011ová (Prunus amygclalus ) hodí se dobře clo vina:foký ch krajů a má 
ráda půdu sušší a vápenitou. V jižních krajích Sloven ska se prý velice dobře dař'í. 

Pro všeck y však púdy lehké, t eplé (písky humosní, ptl.dy hlinitopísčité , slíny) s vlhkou 
spodinou je nejvhodnější podložkou semenáč broskvoňový. Hodí se dobře do poloh jak 
vinařských tak i clo poloh s mírnějším klimatem. I semenáčů nešlechtěných (pouze vy
rostlých z jáclrn peckového) lze k pěstování broskví užíti a dosahují průměrně i delšího 
věku, ale přij de na to, z jakého matečního stromu pecka pochází. Broskvoně jsou samo
sprašny, to jest oplozují se svým vlastním pylem a měly by tedy býti a také někdy bývají 
semenáče z nich dosti hodnotny i bez šlechtě1ú. Ale obyčejně tomu t ak nebývá, ba možno 
říci, že semenáče z velmi velké části pecek jsou skoro bezcenné. Pouze semenáče pocháze
jící z několika málo odrůd broskví jsou použitelny i bez šlechtění. Ty i nešlechtěny dávají 
jakousi záruku, že strom i plod budou t é jakosti jako byl strom mateční, ale také ne vždy. 
Na př. za takov ou vhodnou odrůdu k množení nešlechtěných pravokořenných semenáčů 
považuje se u n ás méně známá Proskánská a Muffendorfská, dále známá Madlenka čer
vená , která je velice otužilá, má velice pěkně vybarvený rudý plod, ale trochu citlivý květ, 
výborná tržní oclrúda a dobře rodící. I semenáčů z broskve Amsclenové užívá se často 
s dobrým prospěchem. Ale neznáme-li přesně púvod semenáčú, čili nejsou-li opravdu vy-
1·ostlé z pecek odrůd výše jmenovaných , bucfme velice zdrženliví oproti hojným rúzným 
nabídkám pravokořenných nešlechtěných semenáčú, které většinou dávají ovoce bezcenné. 

P roto, abychom se vyhnuli zklamá1ú, i ty vychvalovan é semenáče raději šlechtíme 
všechny, resp. žádáme, abychom je dostali již šlechtěné osvědčenými a hodnotnějšími 
oclrí1dami mateěiúmi ze školky . Zda takové také dostaneme, jest již otázkou důvěry. 
Šlechtiti semenáče doma je dosti obtížno, poněvadž ztrácíme t ím zase rok a kdo nám dá 
zárulm, že i rouby nepocházejí se stroinků, které jsou právě po ruce? 

Abych nešel daleko pro dúkaz, že obavy ty jsou mnohdy oprávněny, upozorním na 
následující: Broskev se nedaří na podložce myrobalánové. Na t é podložce stromky skoro 
pravidelně nerostou a brzo zmírají. J iž starý Bott ner praví: „JJl[yrobctlánlca jalco podnož 
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71ro broskev je poclvocl." I Kamenický, který pro každý svúj výrok volí formu jemnou, praví 
na str. 165 svého díla „Ovocnářské oblasti československé": „Myrobalán se pro broskvoií 
ve většině našich půd valně neosvědčuje a je tudíž lépe dáti pfednost podnoži jiné. Ve školkách 
je však myrobalán podnoží nejpoitžívanější." A do třetice všeho dobrého, před čtyřmi lety 
objednal jsem si čtyři jednoroční šlechtěnce broskve s výslovným pNkazem, žo je chci na 
žilience a po 4 letech marného čekání broskve vyhazuji, poněvadž jsou stále zaln-slé, ne
duživé, s bídou l1/2 m vysoké, ježto stojí na myrobaláncc. 

Rovněž v celé mně přístupné literatuře broskvoňové jsem našel posudky o myroba
lánce jako podložce broskvoňové pouze odmítavé. Jediný pan Sevelda, v. inspektor ze
mědělství, píše v díle „Meruňka a broskev", že měl zkušenosti s myrobalánkou jako podlož
kou broskvoňovou dobré. Loyálně př'ipouštím, že v jižní Moravě je to možné, poněvadž 
volba podložky je silně odvislá od poměrů klimatických, ale na př. ve Slezsku mám 
s myrobalanem zkušenosti velice nepříznivé a totéž slyším i odjinud. Proč tedy se šlechtí 
broskve pro nás na myrobalánce ~ 

Trenkle ve svém díle „Neuzeitlicher Pfirsichbau" zavrhuje vúbec množení pomocí 
nešlechtěných semenáčú a žádá, aby se dříve ze semenáčů vhodných, dosud existujících 
vybraly ty nejvhodnější a jen těchto vybraných o<frůd matečních aby se užívalo ke šlech
tění odrůdami osvědčenými, pl-izpůsobenými již povaze půdy a polohy, a další rozmnožo
vání aby se dělo pouze okulací (očkování) z těchto. Junge plně sdílí názor Trenkleho. 

Meruňka. Nejvhodnější podnoží je zde semenáč meruňkový. Šlechtěnci na tomto 
semenáči vynikají značnou velikostí koruny , dlouhým. ba často úctyhodným věkem a hoj
nou plodností, třeba by tato nastupovala o něco pozděj i než na podnožích jiných. Jedinkou 
vadu mají, že mívají kmeny hodně křivé, což však lze lehko napraviti tím, že mladé seme
náče vyvazujeme dobře na kůl a teprve dorostlé šlechtíme ve výši koruny odrůdou 
žádanou. Aby byly kmeny rovné, šlechtí se též mladé semenáče nejprve myrobalánkou, 
švestkou nebo žilienkou, podle povahy půdy, ana tu teprve ve výši koruny očkuje se nebo 
roubuje ušlechtilá odrůda prnruňky. 

Jinak lze též šlechtiti na podnoži žilienky nebo na podnoži myrnbalánové i odkopku 
švestkovém a vesměs šlechtí se až v korunce vhodnou odrůdou meruňkovou. 

Jak žilienka tak odkopek švestkový hodí se i do chladnějších poloh, vyžadují však 
pro plochost svých kořemi. dobré, živné pli.dy hlinité a určitého stupně vlhkosti půdy, ze
jména odkopek švestkový. 

Myrobalánka vyžad11je polohu teplou , jižnější, vinařskou a půdu ne vlhkou, spíše 
sušší. V půdách vlhkých a polohách chladnějších často zachází. 

I na těchto podnožích tvoří merm1ky velkou korunu a hojně rodí, jenom na žilience 
bývá koruna menší, ale t éž s hojnou plodností. 

Na jižní Moravě šlechtí se též meruiíka s oblibou na plochokořenné clurancii a rovněž 
teprve v koruně. Poněvadž však tato podložka je plochokořenná, vyžaduje určitý stupeň 
vlhkosti v dobré, živné půdě . Za to hodí se i do krajin chladnějších jako odkopek švestkový 
i žilienka. 

Ofešálcy vlašské. Plody našich ořešáků jsou méně hodnotny: Buď mají tenkou slupku 
a sesychají se anebo jádra lehko plesniví a nedají se uchovati (křapáče, papfrky), anebo 
jsou malé se skořápkou příliš tvi·dou a malými jádry ze skořápky těžko dobytelnými. Ani 
jakost plodů není valnou většinou prvotřídní. PNčinou toho je, že ořešáky množíme jen 
jádry, tedy semenáči bez šlechtění jich oclTůdami ušlechtilejšími čili semenáči nehodnot
nými. Tato cesta množení ořcšákli. bez šlechtění by se u nás měla opustiti a semenáče 
mladé by se měly šlechtiti odTůclami hodnotnými. Takovými hodnotnými odrůdami jsou 
některé odrůdy americké anebo nám přístupněj ší odrůdy francouzské, z nichž nejhodnot
nější jsou Mayette, Parisienne a Franquette, Chaberte, Bijoux a Savoi. 

Ale množení ořešáků šlechtěním semenáčů není věcí tak lehkou, poněvadž šlechtě1ú 
se špatně ujímá a je k tomu tfoba veliké opatrnosti a zručnosti; to snad je příčinou, že 
ořešáky u nás množí se jen semenáči bez šlechtění a to ještě semenáči odni.cl nehodnotných. 
Ve Francii i semenáče získané z jader prvotřídních šlechtí se k vůli j istotě odrůdami nej: 
hodnotněj šími, čímž dosáhlo se plodť1 dokonalé fakosti, které staly se světoznámýIDJ 
a podrniI1ují často blahobyt krajů , kde se pěstují (Grenoblu a jiných) a kde jednotlivé 
obce v dobrých letech prodají často až za 2-3 miliony Kč ořechů, nepočítaje v to i stálou 
a velkou hodnotu dřeva ořechového , které rok od roku stále přibývá. 

Což by to nebylo možné i u nás? 
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DRUHY OVOCNÝCH STROMŮ. 



a) Ovoce jádrovité. 

1. Jabloň. 

Jablko jest nejcennějším ze všech driiMi ovocných. Jest nejvytrvalejším a v zimních 
j jarních měsících jedinkým ovocem, které je nám v čerstvém stavu k disposici. Je ovocem 
tělu lidskému nejvhodnějším, na trhu velice hledáno a je současně prvotřídním ovocem 
vývozním pro svou velkou uchovatelnost a schopnost daleké dopravy. I jeho upotřebení 
v hospodářství a v průmyslu je všestranným - výroba moštu, různých šťav ovocných, 
gelee, marmelád, kHžal atd. - i v kuchyni jest nepostrádatelným. 

Pro tyto vlastnosti jest jabl01'í nejrozšířenějším ovocným stromem na celé zeměkouli 
a lze ji mnohdy se zdarem pěstovati ještě tam, kde jiným ovocným stromům se již nedaří, 
jako jsou na př. krajiny již značně severní. 

Věk, kterého se jabloň může dožíti, je těžko udati, poněvadž ten závisí na různých 
okolnostech - půda, ošetřování, plodnost, podložka atd. - takže čísla udávaná mohou 
býti považována pouze za prúměr, který směrem nahoru a dohi. může se značně měniti. 
Tak na př. odrůdy časné a hojně rodící mají věk značně kratší pod střední průměr, kdežto 
zase nčkteré odl'ůdy hospodářské, ovoce ne příliš valného, hodícího se více k výrobě šťav 
a moštu nebo do kuchyně, dožívají se věku značně nad střední průměr posunutého. 

Jabloň může se dožíti vysokého stáří, třeba i 200 let, jak některé ověřené případy 
dokazují, ale pro nás to nemá významu. Pro nás je směrodatnou doba plodnosti. Jakmile 
jabloň dosáhne věku, kdy vzrt\st její ochabuje a přestává roditi, je pro nás starou, ne
potřebnou. A do toho věku přichází jabloň vysokokmen šlechtěný na semenáči asi tak 
pn"u:něrně kol 60 let, krsky na duzénu dosahují průměrně věku 40-50 let, na jánčeti asi 
30 let i více. Měl jsem jabloňky na jánčeti silně přes 20 roků staré a byly v plné životní 
síle až do velkého mrazu r . 1929 a nejevily ještě žádných známek počínajícího stárnutí. 

Jabloň tvoří většinou široké, polokulovité koruny, někdy i hodně ploché. Průměrná 
šíře koruny u vysokostromu jest přibližně asi 10 m, ač i tu jsou značné odchylky u někte
rých oclni.d. U duzénu čítáme s průměrnou šířkou koruny 5 m, u jabloně na jánčeti 2-3 m 
v plném jejím rozvoji. Tato čísla nutno míti na paměti při zakládání zahrad i velkosadů. 

Kořeny jabloně jsou více ploché, do hloubi mnoho nerostoucí, a to jest právě okolnost, 
která nám vysvětluje náročnost stromu jabloňového. 

Jabloň je strom velice náročný na pt\du i jiné čjnitele a čím má slaběji rostoucí 
podložku, tím více stoupá jeho náročnost a proto musíme všechny spolurozhodující čini
tele voliti nebo upraviti tak, abychom zejména zvýšeným nárokům jánčete mohli vy
hověti. O tom bylo již částečně mluveno v předešlých kapitolách a vrátíme se k tomu ještě 
podrnbněji. 

I doba počínající plné plodnosti jest velice různá a závisí v prvé řadě od jednotlivých 
odrůd, od podložky a od správné výživy. Nechtějme však nikdy, aby strom plně rodil 
dříve, dokud není v bujném v-zni.stu. Obyčejně se to vymstí značným oslabením stromku. 
Jenom ten strom má plně roditi, jehož vzrůst tomu již dovoluje. Zejména nestrpme strom
ku, aby rodil hned druhý rnk po sázení. Každý strom má po sázení sna.hu roditi druhým 
rokem a často hojně roditi. Je to však zjev nezdTavý a je podmíněn velkým oslabením 
stromku po sázení. Není to tedy nějaká zvláštní čest pro pěstitele, nýbrž spíše jeho vada, 
kterou nemá se chlubiti. Není ovšem stromku nově sázenému na škodu, dovolíme-li mu 
přinésti dmhý m rokem jeden nebo dva ukázkové plody, které bývají změněnými poměry 
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ve výživě obyčejně velké a Jn·ásné, ale nenechávejme jej nikdy vysíliti plodností jeho věku 
neúměrnou. Strom odmění se nám za to hojným vzrústem a větší plodností v letech 
příštích. Zejména buďme opatrní u odrúd, které příliš brzo rodí a málo rostou , na př'. 
u průsvitného žlutého a mnoha jiných och·úd raných , abychom přílišnou předčasnou plod
ností nezeslabovali již tak dosti omezený vzrůst stromku. 

Prúměrná plodnost u vysoko- a polokmenu počíná osmým až devátým rokem, u ně
kterých odrůd, na př. u Boscoopského nebo Grafštýnského o mnoho později, až 12.- 15. 
rokem, ,y odrúcl velice plodných zase mnohem dříve. Tohoto fakta nezměníme žádným 
řezem. Rez nemá vlivu na plodnost, naopak spíše ji oddaluje. Plodnost jabloně na duzénu 
šlechtěné dostavuje se daleko dříve a múžeme zde počítati již se slušnou plodností pátým 
a šestým rokem, u j ánčete docela třetím až čtvi·tým rokem. 

Jabloň má poměrně měkké dřevo a proto právě jest více navštěvována různými cizo
pasníky a chorobami nežli hrušeň, která má dřevo daleko tvrdší. Právě pro toto svoje 
měkčí dřevo jabloň také více trpí poruchami mrazovými než hrušeň. Nejnebezpečnějšími 
chorobami jabloní jsou padlí, fusicladium čili strupovitost a rakoviny. Nepříznivé pod
mínky životní silně podporují vznik a vzrůst těchto chorob. Nebezpečnou úlohu hrnje 
u jabloní také sviluška, zvaná červený pavouček , který se rád vyskytuje, je-li strom 
příliš v suchu nebo vydán příliš prucUcým paprskům slunečním - jižní stěny špalírt''.l, 
již1ú stráně. 

Jabloň má t1"i hlavní požadavky, kterým musíme dostáti , chceme-li, aby strom byl 
zdravý a dobře plodný. Je to dostatečná zásoba vody v půdě a jí částečně podmíněná při
měřená vlhkost vzduchu a dostatečné množství vápna. Kde tyto podmínky jsou, daří se jí 
všude dobře . V půdách suchých trpí nedostatkem vody, nevyvine se pořádně, trpí usý
chavostí vršků, poměrně brzo chřadne, plodnost její není valná, ovoce malé pHliš padá, 
trpí více červivostí a je daleko více napadána různými škůdci. Rovněž tak nemiluje poloh 
příliš vysazených záření slunečnímu, jako jsou na př. jižní stráně sluncem silně ozařované 
nebo k jihu obrácené zdi špalírů. Zejména zde bývá hojně navštěvována mšicemi, hlavně 
krvavou a bývá silně nácbylha k různým chorobám. Daří se jí daleko lépe na stráních 
a svazích k severu a severozápadu obrácených i čistě východních, poněvadž jsou jednak 
vlhčí a jednak záře1ú sluneční není zde tak přímé a intensivní ; na těchto stráních volíme 
vždy raději spodněj ší polohy , poněvadž mají více vody a části horní, sušší osazujeme raději 
druhy ovocnými, které snášejí více sucho. Strání k jihu nebo jibojihozápadu obrácených 
raději ani z těch dúvodů jabloněmi neosazujeme. Výborně svědčí jabloni vlhčí polohy kol 
400 m nad hladinou mořskou, třeba i chladnější, jen ne příliš větrné; v polohách vyšších 
může se pěstiti jen za příznivých podmínek ostatiúch. V polohách nad 500 m nadmofaké 
výše jen výjimečně. Výborná jsou i horská údolí, kde půda i vzduch mají více vlhkosti, 
rovněž i úpatí horská. 

Tím ovšem není řečeno, že by se jí nedařilo i na rovinách, zejména v blízkosti řek, 
jezer, potokt'i., ale i jinde, kde jí půda vyhovuje a kde záření sluneční není tak přímé jako 
na stráních k jihu obrácených. 

Ač má ráda vodu, mnoho vody nesnáší v půdě také. Půda musí býti pouze přiměřeně 
vlhká a spodní vodou na tolik zásobená, aby v dobách sucha jabloň netrpěla nedostatkem 
vody. Půd výslovně mokrých, studených , jílovitých nesnáší dobře. V p1'i.dách takových 
je náchylna silně k rakovinám, její dřevo dobře nevyzrává, poněvadž v nich svého vzrůstu 
cliouho neukončuje a následkem toho v zimě lehko trpí mrazem, je málo odolná proti 
škúdcům, trpí též usýchavostí vrškú a ani ovoce není tak jakost1ú jako v půdách jí vyho
vujících, jsouc náchylno k rúzným chol'obám jako křenčení a rúzným hnilobám. Jsou-li 
však půdy ty odvodněny a do určité hloubi dobře propracovány, daří se v nich jabloním 
dobře, ba i velice dobře, poněvadž chovají v sobě mnoho živin. 

I v p1'\dách písčitých daří se jim dobře , ale jen tehdy, je-li spodní voda v přiměřené 
výši anebo lze-li jim tuto bez výdajů dodávati, a dodává-li se jim hojně živin, které půdám 
písčitým vždy chybí. Nejlépe jí svědčí půdy písčitohlinité nebo hlíny písčité, slíny a slínky 
hliiúté, i slíny jílovité, předpokládaje ovšem vždy dostatečný stupe1'í vlhkosti. Tato jest 
u jabloní vždy kardinálním požadavkem, ba snáší dobře i poměrně dosti vysokou spodní 
vodu, která však nesmí státi nikdy výše než 80 cm pod povrchem púdy. Nejvíce zamlou
vají se jí púdy o hladině spodní vody 1 m pod povi·chem. 

Půd příliš mělkých, to jest je-li blízko pod povrchem skála nebo jiná nepropustná 
vrstva, ač mají kořeny ploché, nesnášejí jabloně dobře mimo j abloňky šlechtěné na jánčeti . 
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Velký důraz klade jabloň na obsah vápna v púdě a proto miluje půdy s větším 
obsahem vápna. Kde v púdě není dostatečného množství vápna, nutno je uměle v dosti 
velkém množství púdě dodávati. Jak již bylo řečeno, žádný strom ovocný netrpí tolik 
škúdci z říše živočišné i rostlinné jako jabloň. Zejména tam, kde podmínky púcb1í a polo
hové jí nevyhovují a hlavně trpí-li nedostatkem vápna a jejího kombatanta drasla. Proto 
blaVlÚ boj obranný proti škůdcúm musí spočívati v prvé řadě v tom, dáti jí podmínky 
životní co nejlepší. Není-li jich , je obrana proti škúdcúm jedenln'át se zah1úzdivším velice 
těžká, zejména u v ysokostromú. 

2. Hrušeň 

je strom, jehož vlastnosti jsou úplně protilehlé jabloni: má pyramidální vzrúst , kořeny 
hluboké, dlouhé, má ráda púdy su šší, snáší hodně slunce, nemá ráda vlhkého vzduchu, 
plody její jsou většinou krátko uchovatelny , nesnášejí tak lehko jako jablka daleké dopravy, 
rychle se k azí; je to ovoce většinou letní a podzimní a je pouze málo odn\d, které 
se dají uchovati přes nový rok. Plody jsou da.leko šťavnatější a rozplývavější, proti 
mrazům a rúzným škůdcinn a chorobám je da.leko odolnější, rakovinou skoro ani netrpí. 

Věku dosahuje též delšího, zejména je-li na semenáči (pláněti) šlechtěna. Hrušeň 
v podobě vysokokmenu dosahuje průměrného plodného stáří asi 80 let. Ovšem, že tento 
prúměr není žádným pravidlem, od něhož neru ú chylky. Některé hrušně dosahují věku 
daleko většího a není to žádnou vzácností. Zato stromy brzo a hojně plodné (Tongreska, 
Williamsova atd.) nedosahují priuněru výše udan ého, a jejich věk bývá dt\,leko kratší. 
Ovšem záleží i zde mnoho na púdě a výživě stromú. 

Stromy zákrnkové na pláněti šlechtěné nedosahují zato delšího věku jak 50-60 let, 
snad pro hojný řez, jemuž bývají podrobeny anebo pro větší plodnost. 

Hrušně na kdouli šlechtěné mají ještě kratší věk a počítá se zde s průměrem 30 až 
nejvýše 40 let (udání Jungeho). Ze své vlastní zkušenosti mohu dosvědčiti , že zákrsky 
i t vary hrušňové na kdouli šlechtěné ve věku téměř 28 let v mé zahradě vypadaly 
úplně svěže a mladě, n ezt ratily ani jediné větve, ba ani jediné plodonosné větvičky a dalo 
se očekávati, že i při plné a takřka každoroční plodnosti určitě by dosáhly Jungem 
udaného věku. 

Hrušeň, jak již bylo řečeno, tvoří většinou koruny pyramidábú, dosahu jící prúměrné 
výše asi 8-10 mi více o šífoe prúměrné asi 8 m i více. Na zákrscích na pláněti šlechtě
ných dosahuje 6-7 m výšky, na podložce kdoulové 4-5 m . 

Kořeny, je-li na semenáči šlechtěna, mívá dlouhé , clo značné hloubky pronikající 
a proto vyžaduje t éž púdu 1,50-2 m hlubokou , k terá se jí nejvíce zamlouvá, kde nej
lépe roste, a největší plodnost vykazuje. 

Nejlépe svědčí jim půdy hlinité, hlavně hlíny písčité a písky hlinité, hlíny humosní 
i púdy slínové. Půd sib1ě v ápenitých však dobře nesnášejí (slínky, písčité, hlinité, jílovité). 
Rovněž neda.ří se jim v púdách těžkých, mokrých , ale ani v půdách hubených , štěrko
vitých. Celkem t edy možno říci, že vyžadují půdy lehčí a teplej ší , ba čím je půda lehčí, 
tím lepší bývají výsledky , je-li dostatečně o výživu postaráno. I na púdách silně písčitých 
daří se jim dobře, je-li ve spodních vrstvách dostatečná vlhkost a dost ane-li se jí dostatečné 
množst ví živin. Hnojení nejsou však tak žádostivy jako jabloně, protože hluboké kořeny 
zaručují jim hojně živin minerálních. 

Úplně jinak je tomu však u hrušní na kdouli šlechtěných. Kdoule má kořeny svoje 
rozloženy více ve vr st vách vrchních , a tu již n emusí býti púda tak hluboká, naopak je 
žádoucno, aby spodní voda byla spíše vyšší a kořenům kdoulovým dosažiteh1á. I zde však 
vyžadují hrnšně na kdouli šlechtěné půdy lehčí, t ep lejší a dobře hnojené. J e-li púda těžká, 
sib1ě jílovitá, studená , m okrá, nedaří se v iú ani kdoulovým podložkám dobře, hrušně na 
nich šlechtěné chřadnou a zacházejí. Takové púdy musí býti napřed dobře rigolovány 
a pak lze na nich hrušně na kdoulích pěstiti, anebo není-li to dobře možno, alespo1'í. je 
odvodniti. 

Co se týče ostatJú ch činitelú, vyžaduje hrušeň polohy teplé a slunečné, ne příliš vlhké. 
Nejlépe daří se jí v krajích, kde obého je dosti - tepla i slunce. Tam rostou a plně dozrá
vají i nejušlechtilejší a nejnáročnější odrůdy. Kde toho není, t am je lépe spokojiti se 
s odrůdami méně náročnými. 

Celkem lze říci, že hrušni daří se v celé naší republice průměrně dobře, daleko lépe 
než jabloni, zejména v krajinách dolního Polabí, ale i jinde, zvláště musely by se výborně 
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dařiti na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, kdyby se tam jako vývozní zboží vhodné 
jakosti více pěstovaly. 

V polohách studenějších lze ještě dobře pěstovati hrušky v zahrádkách, poněvadž 
tyto jsou přece jaksi lrryty. Najde se v nich vždycky dosti míst teplejších a sluncem ozá
foných, kde je možno pěstovati i odrůdy dosti náročné - ne ovšem všude a ne vždycky 
všechny - které by se tam ještě dobře dařiti mohly. Když ne jinde, alespoň na špalírech, 
pro které je hruška, zejména na teplých, slunečných stěnách jakoby zvlášť zrozena. Odrůdy 
méně ušlechtilé více pro hospodářskou a kuchyňskou potřebu určené daří se dobře i v po
lohách méně vhodných , i v půdách kamenitých, mají-li jen dostatečnou hloubku. 

V polohách vlhčích a méně teplých chraňme se vysazovati odrůdy hrušňové náchylné 
k fusicladiu. Vždy se tam dočkáme špatných výsledků . 

Plodnost u hrušní dostavuje se dříve než u jabloní, je pravidelnější a za příznivých 
podmínek a správném ošetřování skoro každoroční a hojnější. Stromy na pláňatech začí
na.jí slušně roditi průměrně již v 8. roce, na kdouli ve 4.-5. roce. 

Hrušeň na kdouli někdy i na pláněti jest velice vhodným objektem pro špalfry, 
poněvadž lépe se ověnčuje plodovými větvičkami a snáší dobfo řez v míře daleko větší 
než jabloň. 

Hrušeň je mnohem odolnější proti vlivům povětrnostním než jabloň, i proti škůdcům, 
jimiž daleko méně trpí. Jest nejvíce náchylna k fusiclacliu, čemuž lze lehko čeliti vylou
čením nejnáchylnějších odrůd v tom nebo onom kraji fnsicladiem silně trpících, dbaním 
podmínek na.hoře vyslovených a postřiky. 

Ač hruška většinou není ovoce trvalé a očesána, většinou rychle zraje, přece máme 
dosti odrůd, které vydrží déle, zejména Pařížanka, Pastornice, Boskova lahvice, Hardyho. 
které se výborně hodí k vývozu, ježto vychží 3-4 neděle, některé i déle a snáší velice 
dobře delší dopravu. Při tom jsou to většinou odrůdy velice hodnotné. Ale i velice ce1mé 
a hledané odrůdy jako Trcvouská, Solanka, Avranšská, Williamsova i Muškatelka šedá 
by dobře mohly býti vyváženy, poněvadž i ty vydrží alespoň 14 dm\, zejména byly-li 
trošku dříve sčesány. ' 

Odrůdy rychle zrající nehodí se k vývozu. Snad by se dobfo daly zpeněžiti na trzích 
blízkých nebo v malém prodeji. Ostatně o těchto věcech bude pojednáno později a obšfrně . 

b) Ovoce peckovité. 

Třešeň 

jest jedním z nejvděčnějších stromů ovocných pro svou velkou a téměř pravidelnou 
úrodnost, jednak pro všeobecnou upotřebitelnost ovoce pro průmysl i kuchyni. Jest mimo 
to ovocem v čerstvém stavu poživatelným, velice chutným, ze všech nejranějším, na trhu 
velice hledaným, lehko a dobře zpeněžitelným i často vývozu schopným. 

Pro tyto všecky vlastnosti jest třešeň jedním z nejvýnosnějších druhů ovocných 
a měla by býti hojně pěstována, zejména tam, kde se jí dobře daří. Zejména velká jest 
poptávka po třešních raných, jichž se k nám dováží značné množství za ceny hodně vy
soké, ač mohly by býti dobře nahrazeny třešněmi slovenskými, podkarpatoruskými 
i z jižní Moravy, kde všude rodí se rané třešně, dozrávající již koncem května, jen kdyby 
se zde ve větším měřítku a jaksi více po obcbodnicku pěstovaly. 

V jiných lrrajích republiky dozrávají třešně i rané hodně později, zejména dozrá
vají pozdě třešně t. zv. pozdní. Třešně z vysokých poloh ještě o několik týdnů později , 
i v srpnu, a nota bene zdravých nestižených červivostí. 

Ovšem při vývozu, dnes různými předpisy dosti obmezeném, musí se počítati sokol
ností, že třešně jest ovoce, které ve velkém k dlouhé dopravě se méně hodí a že doprava 
by musela býti při zaručeném odbytu rychlá a spolehlivá. 

Největší nesnáze při pěstění třešní ve velkém způsobuje jejich česání, které vyžaduje 
dosti velkých nákladů a musí se clíti pro domácí spotřebu i vývoz včas a rychle, zejména 
je-li mnoho odrůd ve stejnou dobu zrajících. Náklady s česáním ve velkosaclech třešňo
vých činí největší položku celoročního vydání, poněvadž dělník sotva sčeše více než 1 q 
za clen. Proto jest záhodno, aby se s tímto činitelem ve velkosaclech třešňových silně počí
talo a volily se odrůdy postupné doby zrání - zejména postupně zrající sladkovišně -
(viz tyto), aby práce mohla býti lehčeji zdolána. 
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Tfošně dělíme na měkké a tvTdé odrůdy. Prvým říkáme srdcovky, ch·uhým chrupky. 
och·ůdy rané patH vesměs k och·ůdám měkkým, srdcovkám. 

O šlechtění třešňových stromů viz stať „Množení ovocných stromů a podnože". 
Korunu má třešeň většinou přímo rostoucí, vysokou , jiné odrúdy zase kulovitou. Výšky 
dosahuje průměrně v půdách jí vyhovujících asi 10 mi více, šíi'.'ky 8-10 m a s tou okol
ností nutno počítat při vysazování. Na mahalebce dosahuje menších rozměrú, asi polo
vičních i j cště menších . 

Kořeny má třešeň cl.Jouhé, hluboko jdoucí. Vyžaduje tudíž púdy hluboké, prostupné, 
živné. Má velice rád a vápno a proto se jí daří nejlépe v púdách se silným obsahem vápna 
a na těchto púdách nacházíme právě největší, nejzch·avější a nejplodnější stromy ti"ešňové. 
Nemá ráda mokro, naopak chřadne a 11yne v něm. Proto nesmíme ji sázeti do púd mokrých, 
jílovitých, těžko prostupných. Má velice ráda teplo a proto vyžaduje hodně slunce a pitcly 
teplejší, lehko propustné - púdy písčito-hfuúté, hlinito-písčité, slínky hlinité. I v púdách 
silně písčitých daří se jí velice dobře za předpokladu, že jsou ve spodních vrstvách do
statečně vlhky a výživny - čehož ostatně lze docíliti i hnojením. Nejméně vhodná jsou 
údolí vlhká, kde třešním se nedai'.'í. 

Co se týče polohy, daří se jí nejlépe v krajinách mfrnč kopcovitých, slunečných, 
i ve vyšších slunečných polohách , vyhovuje-li jim zde pt'i.da a na stráních hlavně opu
kových a osazujeme-li tyto různými ovocnými stromy, dáváme vždy na nejvyšší body 
třešně, poněvadž zelo je hodně slunce, sušeji a mimo to jsou kořeny třešně obdařeny schop
ností vnikati i clo půd se spodinou kamenitou. I v krajích vysoko nad mořem položených , 
přes 500 m i více, daří se jim velice dobře, odpovídá-li jim půda a rodí zde ovoce pozdní, 
až teprve většinou v srpnu dozrávající, volí-li se k tomu odpovídající och·ůdy, čehož by 
bylo možno dobře využíti pro obchod nebo po případě i pro vývoz. 

Ani v rovinách neda.ří se jí zle, ale i tu se jí zamlouvají více místa vyšší než nižší. 
Proto i zde daří se jí nejlépe v terénu kopcovitém nebo mírně zvlněném o přiměfoné 
hloubce púdy. Velice dobře hodí se na vyšší široké silnice jako stromořadí, ale nesmíme 
je sázeti na silnice úzké pro .-velké zastiňování a silnice nízké, kde příkopy silnič1ú jsou 
stále mola-é nebo mají dokonce stálou stagnující vodu. Zde stromy třešňové n emají 
pHznivého stanoviště, nedosahují vysokého věku, jsou nemocny, trpí silně klejotokem, 
usychají jim vršky, vzrůst je slabý. 

Z chorob, které třešně nejvíce navštěvují, jsou různé choroby houbové a pak mrtvice 
tfošňová, která mnohdy zejména mladší stromy pustoší a k rychlému zá1úku přivádí. 
Ze ški1dců živočišných nejnebezpečnější jest vrtule třešňová, způsobující svými larvami 
hnilobu třešní, jejíž rozsa.h je někdy katastrofální. Zajímavo je, že vrtule třešňová takřka 
nenapadá třešní raných , ani silně pozdních ve vysokých polohách dozrávajících. Ani višní 
nenapadá, čehož by bylo možno vhodně využíti. 

Nejvíce trpí různými chorobami stromy třešňové mající nedostatek vápna nebo 
stojící v nevhodných půdách, hlavně ve studených a vlhkých jílech a stromy příliš jedno
stranně hnojené dusíkatými hnojivy, což mívá za následek jej ich schoulostivění a malou 
odolnost oproti různým chorobám. Rovněž tak jsou náchylny k chorobám třešně šlechtěné 
na semenáči ušlechtilém. Toho všeho musíme se vyvarovati. 

O ostatních , více nebo méně tfošni škodlivých škúdcích viz stať o škůdcích . 

Třešeň kvete dosti záhy a bývá v květném stavu často ohrožena pozdními mrazy. 
Proto nesázejme tfošní tam, kde je mráz pozdní častým hostem. Bývají to vlhká údolí, 
jimiž protéká voda i roviny iúzké s protékajícími řekami. Rovněž málo se hodí třešeň clo 
míst vyznamenávajících se hojnými srážkami vodními, poněvadž v místech těch bývají 
plody následkem cUouho trvajících dešťú silně rozpukány a tím i méně prodejny. 

Věku dosahuje třešňový strom menšího než v dobách nedávno minulých, z nichž 
ještě dnes na.jdeme tu a tam zbytky v podobě opravdových velikánů i 100 let i více sta
rých, které přinášejí i ještě nyní obrovské {u·ody, ale většinou ovoce menšího, jejichž česání 
nebo čištění působí velké pot íže. 

Dnešní, jakousi částečnou degeneraci vzrůstu a i věku stromu třešňových vysvětluje 
Junge tím, že ve školkách užívalo se k rozmnožování n esprávných podnoží, hlavně seme
náčů třešňových, což mělo rozhodující vliv na menší vzrúst stromů. Nemělo by se tedy 
vlastně ani mluviti o degeneraci, nýbrž o chybném rozmnožování podmíněném rukou 
lidskou. 
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Ostatně co se týče menšího vzrůstu, nebyla by to okolnost ani tak zlá, poněvadž 
stromy menší se lépe očesávají a lépe se mohou ošetřovati. Jinak je tomu ovšem s věkem 
dosažitelným. Junge udává jako nejzazší dosažitelnou hranici věku stromu třešňového 
60 let. Trenkle, Enkelmann, Bottner, Lucas atd. udáva.jí průměrný věk třešně na 45 až 
55 let. 

Zajímavo je, jak se chová třešňový strom v dobách povodní. Téměř všechny druhy 
ovocných stromů snášejí povodně velice dobře, ba naopak po umělém zavodňování, jak 
se koná v různých plantážích kalifornských, italských atd . vede se jim velice dobře 
a zmnohonásobňují úrodu, kdežto strom třešňový jest oproti povodním a umělému za
vodňování velice citlivým a často po něm hy ne, zejména stihne-li jej povodeň déle trvající 
v stavu olistněném. Tu často stačí jí několik dnů k úplnému odúmrtí. 

Při hnojení dusíkatými hnojivy nut no býti velice opatrným a hnojiti jimi jen když 
toho strom nutně potřebuje. Zato hnojení vápnem, draslem, fosforem snáší strom vý
borně a jde mu to velice k duhu. Hnojení močůvkou nesnáší. Rovněž nesnáší třešňový 
strom řezu. 

Zajímavé jsou u třešně poměry opylovací a poukazuji v tom ohledu čtenáře na stať: 
oplodňování stromů ovocných. 

Višně. 

Dělíme je na několik druhú: pravé višně kyselé, barvy temně červené, sladkovišně 
a amarelky barvy i šťávy světlé . Ovoce požíváno ve stavu smavém nezamlouvá se kaž
dému, ale přes to jest na trzích ovocem oblíbeným a hledaným hlavně k zavařování, 
přípravě rúzných šťav, kompotů, jamů , likérů atd. 

Stromy nemají koruny tak velké jako třešně, jsou menší a více kulovité. Dosahují 
obyčejně výšky asi 6 m a bývají také asi tak široké . I věku dosahují menšího než tl'.·ešně, 
průměrně 30- 40 let. Plodnost záleží na odrůdách a bývá obyčejně velká. K vetou o něco 
později než třešně, a květy, j_akož i celý strom jsou silně odolny proti vlivům povětrnost
ním, takže obyčejně nezmTZivají. Strom jest vůbec velice odolný proti všelijakým cho
robám až na monilii (monilia cinerea), která se vyskytá často u višní a hlavně na morelc 
pozdní čili stinné, ač všechny odrůdy k ní náchylny nejsou. 

Co se týče půdy a polohy jsou poměry asi t ytéž jako u třešně, a poněvadž nemá tak 
cliouhých kořenů jako třešně, nýbrž jest více plochokořenná, daří se jí v půdách ne příliš 
hlubokých, ale žádá přece půdu lehčí, byť i tak v půdě vybíravá nebyla. 

Kamenický doporučuje rovněž vysazovati višněmi i svahy podél železnič1úch tratí, 
třeba i ve formě keřů na mahalebce šlechtěných , poněvadž prý višně dobře odolávají 
koufové atmosféře. 

:Rez snáší višně daleko lépe než třešně a lze je t udíž na mahalebce dobře pěstovati 
i ve formě špalírů, hlavně morelku pozdní čili stinnou. Měl jsem ji ve formě 6tira
menné Verrierky ve své zahradě a držela se krásně ve formě bezvadné i hojně plodné, 
až nešťastnou náhodou skončila dvacetiletý věk násilně, poněvadž se na ní počínala obje
vovati monilie a já se bál o sousední kalvily. Není však pravdou, jak nešťastně volené 
jméno (morelka st inná) praví, že by se dařila jen ve stínu, nýbrž naopak právě sluneční 
poloha jí lépe svědčí, ale daří se i ve stínu. 

Co se týče poměrů opylovacích , jsou višně všecky samosprašny čili samoplodny. 
Výjimku činí pouze Královna Hortensie a Ostheimská višeň, které jsou samoneploclny 
čili eizosprašny. - Viz oplodňování stromů ovocných. 

švestky, slívy, renklody, mimbelky. 

Naše republika byla a jest dosud poměrně jednou z nejbohatších zemí na švestky. 
P rodukce našich švestek a sliv v Československu (statistika z roku 1920) obnášela 
2,309.000 q, kdežto v celém Německu v r. 1933 2,800.000 q, ve Spojených státech severo· 
amerických v r. 1930 7,219.000 q, ač Československo územně představuje pouze nepatrný 
zlomek Spojených států severoamerických , v celé Kanadě pouze 50.000 q , v R akousku 
(1930) 381.000 q; pouze v Jugoslavii v r. 1929 6,548.000 q. Švestek vyváželo se od nás 
v dobách dřívějších a j eště nedávno minulých značné množství. Naše švestky vynikaly 
svou velikostí i jakostí. Náš největší vývoz směřoval do Německa. P amatuji se j eště dobře 
z dob svého dětství na Solnicku u R ychnova nad Kněžnou na množství agentů, kteH sem 
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přijížděli z Německa a, skupovali celá velká stromofadí švestek v celém okolí j eště za 
?.elena a dosti dobře je platili. 
' V dobách nejnovějších jest vývoz našich švestek v úph1ém úpadku . Ovšem jednou 

z největších příčin poklesu našeho vývozu švestek a i jiného ovoce je ochranářská celní 
poliÚka Německa. Německo snaží se za každou cenu býti soběstačným nejen v oborech 
jiných, nýbrž i v ovocnář'ství a kráčí k tomu cíli mílovými kroky . Ale vývoz švestek a sliv 
do Německa klesal značně ještě před počátkem zavedených prohibičních cel a prohibič1ú 
cla jenom r ychle dot loukla to, co již dávno nastávalo. Tak na pi''. ještě v l'. 1911 až 1913 
obnášel dovoz švestek a sliv do Německa (nejenom od nás) prúměrně ročně 358.186 q, 
v r. 1933 jenom 124.009 q, v r. 1934 následkem nově zavedený ch prohibičních cel již 
pouze 5463 q a v r. 1936 čítají statistikové již jen s dovozem 5 % celkové německé spotřeby, 
poněvadž ostatních 95% spotřeby troufají si Němci krýti již z vlastní produkce . 

Budiž mi dovoleno na tomto místě poněkud se odchýliti od předepsaného tématu 
a osvětliti alespoň poněkud následující pozoruhodný zjev. Čím di'íve budeme o něm pře
mýšleti, tím lépe pro nás. 

Je zajímavo, že počet stromú ovocných v Německu oprot i r. 1913 klesl dnes 
0 21 ,398.000 st.romú a přece stoupá značně produkce ovoce, jak vidno z následujících 
čísel: ve Wiirttembersku, nejbohatší německé zemi ovocnářské bylo docíleno r. 1914- 1919 
z jedné jabloně pruměrného ročního výnosu 14,4 kg a v roce 1934 v celém Německu, počí
taje v to i nejméně vhodné provincie severní, přináší jedna jabloň prúměrně ročně 29,5 kg, 
jedna hrušeň 34,5 kg ovoce oproti r. 1914- 1919 ve Wi:irttembersku docílenému ročnímu 
prúměru 14,4 kg atd. 

J aký význam hospodářský má na př'. zvýšení prú1něrného výnosu jabloně ze 14 kg 
na 29,5 kg pN prúměrném počtu 68,957.000 jabloní v celém Německu, pochopíme plně, 
uvážíme-li, že oproti r. 1919 zvýšila se v r. 1934 produkce jablek o 10,688.335 q. 

A to jest Německo ještě státem, který má daleko nepříznivější podmínky klimatické 
a půdní než na př. Spojené státy severoamerické, kde prúměrný roční výnos z jedné jabloně 
činil v let ech 1889- 1898 16139 kg a stoupl v letech 1919-1927 na roční prúměrný vý
těžek 7, jedné jabloně na 40,85 kg . 

Těchto stoupajících a utěšených výslecllnl. docíleno bylo jak v Německu tak i v Ame
rice jen intensivní péčí o stromy , snahou dáti stromu t y nejvýhodnější podmínky životní 
a r acionálním ošetřováním jich . 

K remer , jenž t ato st atistick á čísla uvádí, dodává: „Čím příznivěj ší jsou pí·frod1ú 
podmínky, tím účinněji bude se jeviti práce věnovaná správnému ošetření stromu ''. 

Proč to všechno uvádím 1 
U nás v republice přírodou dan é život1ú podmínky jsou celkem až na malé výjimky 

velice příznivy kultuře stromú ovocných a záleží pouze na tom, abychom zvýšenou péčí 
o stromy dovedli těch příznivých podmínek jak púdních tak i klimat ických plně využíti 
ve prospěch náš i celé vlasti. 

U nás, budiž mi to odpuštěno, nedospěli jsme v kultuře stromú ovocných dále než 
k otázce, zela se má strom řezati a jak se má řezati. V tom hledá se spása našeho ovocnář
ství a zapomnělo se plně, že zdar stromu a jeho plodnost záleží na docela jiných činitelích 
a že mimo okrasné stromy v zahrádce privátní nehraje řez takřka žádné úlohy , ba má spíše 
výsledek značně škodlivý . 

Půda, správné její zkypření, v olba úrodných stromú, klima, správné hnojení, spráV11é 
ošetření povrchu púdy , správn á asimilace, spráV11é opylování, znalost živ otních jevú 
a podmínek stromu ovocnéh o, včely atd. vše to, v čem a čím strom žije, jak již mnou bylo a 
ještě bude dostatečně osvětleno, t o jsou činitelé hlavní a těm u nás dosud věnována by la 
poměrně velice malá péče. J enom zřením na všechny t yto podst atné okolnosti múžeme 
zvýšiti produkci naši a nikdy ne řezem. K éž podaří se mi v této knize přivésti n aše ovoc
náře ke správnému pochopení všech těchto věcí. Řez jest pouze zevní krásný oblek, který 
nEmá žádného vlivu na zdravou plodnost zdravého stromu a má smysl svúj pouze v za.
hrácll,ách domácích , kde pěstujeme malé t vary okrasné, kterých bychom bez řezu v malém 
tvaru neudrželi. 

Hlavní péče musí i zde býti věnována púdě a jejímu správnému ošetřování 
a všem těm činitehl.m , které zaručují zdraví a plodnost stromu, na což se obyčejně zapo
mínalo. Naše knihy zahrádkářské jsou až na málo čestných výjimek pouze knihy o řezu. 
Zahrádkářúm i ovocnářúm stále se vtloukaly do hlavy jen nauky o řezu a t ak kompliko-
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vané, že málokdo se v tom vyznal. A naše okrasné zahrady jen málokde jsou skutečně 
zahrada.mi okra.snými, poněvadž se v tom prostě zahrádkáři nevyznají. Já sám ještě jsem 
nebyl mimo jedenkráte pozván k přednáškám o ničem jiném než o řezu tvarovaných stro
mů , ač jsem se hodně nabízel k přednáškám i o jiných tématech, které však patrně mnoho 
nezajímaly. 

K jakým zvrácenostem vedou různé nauky o řezu, poznal jsem dokumentárně na 
přednášce , kterou po:l-ádá po našich vlastech dobře známý propagátor řezu ovocných 
stromů, kde řez dokumentoval přímo barbarským zpl'i.sobem dekapitací takřka celé ko
runy mladého, až příliš bujně rostoucího, asi 8letého stromu a celý zástup nekritických 
posluchačů st ál v němém obdivu nad dílem dokonalého mistra fozu. On přivede prý 
každý strom i neplodný k brzké plodnosti řezem. Ani se nezepta.l, co je to za strom, na čem 
je šlechtěn, ani se nepodíval, že podložka již dávno zmizela a že strom má již bujně ros
toucí kořeny šlechtěnco, nedíval se ani se netázal, zela strom není dusíkatými látkami pře
hnojen, čemuž pravděpodobně tak bylo. Přirozeně že také nedoporučil jiného způsobu 
hnojení, neptal se, zela strom má svého opylovače v okolí atd. atd., nýbrž prostě přišel 
ke stromu, a bez jediné otázky, pilkou a núžkami zahradnickými seřízl prostě všecky větve 
až dvoumetrové. Od toho jecLinkébo výkonu očekával plodnost stromu, již před tím sa
motným majitelem hojně lffoužkovaného a velice bujně rostoucího, notabene Blenheimské 
renety vedené ve formě krásného nepravidelného zákrsku. K takovým výstřelkům ší
lenství řezového dospěl stav našeho ovocnářství na základě všeobecného přesvědčení, že 
jedině řez dovede strom učiniti plodným. Ne a ne, a strokrát ne, není to pravdou. Vy, kteří 
se vydáváte za propagátory této myšlenky, jděte se alespoň jednou podívat do ciziny, 
prohlédněte si zahrádl{y i velkokuJtury ovocné, podívejte se, na jaké výši stojí ovocnářství 
tam a jak vaší vinou vypadá u nás. 

U nás jsou podmínky půdní a klimatické svou různotvárností velice výhodny pro 
pěstování takřka všech stromů ovocných, jenom musíme věděti, kde a co máme pěstiti. 
Ponechme hajům méně vhodným ovoce jejich a nesnažme se tam pěstovati ovoce, které 
se tam ani dai'.iti nemúže a néchtějme míti ve svých zahrádkách všehochuť kra.jú jižních 
i severních, které mají úplně odlišné podmínky půdní i klimatické. Proto vydal Kamenický 
svůj sortiment pro všechny lnaje republiky, což byla práce jistě ohromná, leč bohužel 
není dosud plně v celém svém rozsahu chápána , a]e měla by býti v každém případě osa
zová1ú zahrad i sadů v prvé řadě o radu tázána. Neuvádím to snad proto, abych někomu 
pochleboval, nemám k tomu žádného ch'i.vodu , ale je to opravdu naše prvá kniha světo
vého formátu, která mně samotnému byla v mnohých případech vodítkem rovněž jako 
výborná kniha Baudyšova. 

Leč mimo to, že těmto věcem věnuje se dosud u nás příliš malá pozornost, nevěnuje 
se stromu ovocnému téměř žádná péče . Strom se zasadí a pak již musí se starati sám o sebe. 
Kdyby se věnovala větší péče stromúm, musela by stoupnouti i u nás průměrná úroda 
o veliká procenta a nemuseli bychom býti nikdy odkázáni na hojný dovoz ovoce z cizích 
zemí. 

Vraťme se však zase ke švestkám. Druhou příčinou úpadku jest značný pokles jakosti 
švestek u nás pěstěných. Proč u nás jakost švestek i sliv klesá, toho příčiny jsou v nás 
samých. Jednou z nejdůležitějších příčin jest nesprávné množení švestkových stromú. -
Viz stať „Množeru ovocných stromů", - oddíl o podnožích. 

Další příčiny nezdarú švestkových stromú, menší jejich plodnosti a jakosti je ne
znalost jejich podmínek životruch. 

Švestka patH mezi plochokořenné stromy ovocné a snad nejvíce plochokofonné. 
Proto není správno vysazovati švestky na místa suchá, vyprahlá, poněvadž tam ne1ú 
v povrchmch vTStvách dostatečné vlhkosti a kde strom nemá vody, chybí mu hlavní 
živina, a poněvadž voda je i nositelem všech ostatruch živin, chybějí na takových místech 
švestce taldka všechny podmínky životní. Podle toho na takových místech vypadá 
i vzrúst stromu. Stromy jsou malé, chřadnou, listí nemají mnoho a ne dobře vyvinuté, 
nedostatečně asimilují, plody jsou proto malé a před uzrárum hojně padají . 

Švestka v první řadě vyžaduje půdu přiměfoně vlhkou (ne mokrou, poněvadž a.ni 
v této by se nedařila) s přiměřeně vysokou spodní vodou, právě proto, že je plochokořenná. 
Výška spodní vody jí nevadí, neiú-li příliš vysoká, snáší spodní vodu i v hloubi 60 i 50 cm 
pod povrchem půdy beze škody, vyšší spod1ú vody by již nesnášela. 50 cm je poslední 
hranice. Vyhovuje jí více, je-li spodní voda 70- 100 cm pod povi·chem půdy. Proto vysa-
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zujeme švestky na místa vlhčí, nejlépe v údolích, kde protékají potoky, v údolích mezi 
stráněmi, podle silnic hlouběji položených, kde v pHkopech je stále vlhko, nebo i kde stagnuje 
voda, je-li její hladina alespoň 50-60 cm pod silnicí a kde jiných stromů se zdarem 
pěstovati nelze, kol vlhkých luk nebo i na nich, kol polí nebo na polích vlhčích i v zahra
dách s dostatečnou vlhkostí půdní. 

Mimo přiměřeně vlhkou půdu žádá švestka i slíva též půdu :l.ivnou , propustnou, 
lehčí. V těchto půdách dali se jí velice dobře, zejména zamlouvají se jí údolí teplá a chrá
něná, dále i humosní písky se jí velice líhí, jen mají-li dostatečně vysokou spodní vodu. 
Právě v takových humosních píscích dosahuje švestka svého pravého aroma a značné 
8Ia,dkosti. Půdy těžké, jílovité, studené a mokré škodí jí zrovna tak jako půdy suché, 
trpí v nich silně mrazy a nemocemi, plody nemají t oho aroma a t6 cukernatosti a v letech 
málo slunečných bývají i hojnč k:vselé. 

I v půdách mělkých daří se jí dobře, jsou-Ji ovšem dostatečně vlhké. 
Co se týče polohy, má švestka i slíva ráda slunnou polohu, na místech stinných 

nemají plody nikdy té cukernatosti jako v polohách slmmých a často hnijí na stromě. 
Švestce nedaří se dohře na příkřejších a sušších stráních, ne snad pro nadbytek slunce, 

ale pro nedostatek vody. Kde má stráň dostatek vody, daří se švestkám i tam. 
V Cb:sných polohách švestky ani slívy dobře nevyzrávají, zůstávají malými a nemají-li 

dostatek podzimního slunce, zůstávají kyselými, za déle trvajících dešťů rády pukají, 
proto v t akových polohách nevysazujeme nikdy ochůd raných, nýbrž jen pozdní. 

A ještě jednu věc má švestka a slíva ráda. Ale nejen ráda, nýbrž má jí nutně potřebí 
a věcí tou jest vápno, jehož všecky peckovice potřebují hojně ke tvorbě pecek. PE t om 
ovšem nesmíme zapomínati i na hnoj ení fosforem, jehož švestka po vápně potfobuje nej
více, chaslem, ale i na hnojiva dusíkatá. jimiž však stromů přehnojovati nesmíme. 

Švestka a slíva mají hojné upotřebení v hospodářství, prúmyslu a kuchyni. Připo
meňme si jenom švestkových lmedlíkú, na něž se celý rok těšíme, pi"ipomeňme si povidel 
s jejich všestranným užitím, .-připomeňme si sušených švestek, švestek zavařených , ha
nácké výborné slivovice atd. atd . 

Zejména sušené švestky mají svůj velký význam hospodářský. Tak jen do Německa 
dováželo se dříve pniměrně ročně 288.847 q sušených švestek, což odpovídá mnoiství 
900.000 q surových švestek a Německo se chystá i v tomto bodě býti soběstačným a chce 
docíliti toho zvýšenou péčí o stromy švestkové za vhodných podmínek půdních, čímž chce 
dosáhnouti i zvýšené úrovně jakosti švestek. 

Spojené státy severoamerické, ze své průměrné úrody roční 7,219.000 q zpracovávají 
6.088.000 q na švestky sušené. Sušené švestky jugoslávské i italské jsou u nás dobře 
známy. 

K sušení lze však užíti pouze švestek prvotřídních, jak velikostí, tak i cukernatostí; 
drobné švestky jsou k suše1ú nevhodny. 

Určiti přesně hranici mezi švestkou a slívou a říci v některých případech přesnč zda 
plod je švestkou. ještě nebo už slívou , je velice těžko, poněvadž stálým kří:l.ením obou vy
skytá se mnoho tvarů přechodných. 

Švestkami nazýváme ty odrůdy, které mají vlastnosti domácí švestky a ty jsou: 
pevná dužnina zlatožlutá s chutí více nebo méně na.kyslou, se slupkou, která při vaření 
nedává ovoci hořkou pHchuť a pouští dobfo od pecky. V pochybných případech známkou 
hlavní je, že švestka při vaření se nerozpadává. Švestky s těmito vlastnostmi hodí se k za
váření, k výrobě povidel i k sušení. 

Takovou ani švestkou ani slívou je ku př. Biihlská. Je to kříženec slívy a švestky, 
která má dužninu měkči, žlutozelenou, při vafoní se lehko rozvái"í a není tak aromatická, 
je více kyselá než švestka, podoby více vejčité, pecka se sice odlupuje, ale ovoce sušiti 
nelze. I cha.rakter stromu je poněkud odlišný tím, že koruna bývá větší než u švestky. 
Takovým odrůdám , které m:tjí něco charakteru od švestky něco ofl slívy říkáme pološvest
ky. Buhlská je pološvestka. 

Ani Zimmrov~1 není pravá švestka, nýbrž t aké pološvestkou, ba zdá se, že skoro 
všecky rnné švestky nejsou švestkami v pravém slova smyslu a můžeme je řaditi mezi 
pološvestky nebo poloslivy . Všecky rané clrnhy mají již formu od pravé domácí švestky 
odlišnou, nedají se sušiti, obyčejně špatně jdou od pecky, dužnina jejich se při vaření 
rozpadává a nemají aromatické chuti švestky. 
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Švestka tvoří prúměrně menší koruny v šíři asi 3-5 m. Švestce odpovídá nejlépe 
polokmen o výšce kmene asi J ,50 m , který odpovídá daleko lépe vzrústu stromu než vy
sokokmen, pro nějž zejména u některých ocl.rúd vzn'\st stromu dobře nestačí. Věku dosa
huje švestka 30-40 let a plodnost začíná asi 5.-6. rokem. Plodnost, zejména pravidelná 
plodnost závisí od odrúd jednotlivých. · 

Ještě na jednu vlastnost švestek a sliv nutno upozorniti, a tou jest křehké jejich 
dřevo, které ve větrných polohách i pod tíhou ovoce snadno se láme a musí býti podpíráno. 

Slíva tvoří větší koruny než švestka a jde kořeny svými více do hloubi. ač je také 
plochokořenná. Proto potřebuje púdy hlubší než švestka a nesnáší spodní vody tak vysoké 
jako švestka. 

Švestky nepěstujeme jako zálusky anebo docela jako tvary, poněvadž pro tyto 
reservujeme přece ovoce hodnotnější. 

Kdyby však někdo přece jen chtěl pěstovati něco podobného, pak ať volí k tomu 
drnby slabšího vzrústu jako rcnklody, mirabelky, rané švestky, které dají se též pěstiti 
jako zákrsky, ovšem musí je pěstovati na žilience. Na žilience mohl by pěstovati za.hrádká1· 
i vějířovité palmety hlavně odrúd velkoplodých, udělá však lépe, nechá-li toho, poněvadž, 
je-li náročný, velkých radostí mu to nepřinese . 

Co se týče sliv, renklod a. mirabelek, chovají se ve svých požadavcích na pť1du a po
lohu stejně jako švestky, jenom s tím rozdílem, že žádají půdy hlubší než švestky. O slívách 
to ostatně bylo již řečeno. 

Mirabelky jsou jistější v p lodnosti než renklody hlavně proto, že květy jejich vzdo
rují lépe špatným poměrúm povětrnostním. Mirabelky a renklody, zejména zelené jsou 
výborným ovocem pro zaváfoní domácí a jsou i hojně žádány t ovárnami na výrobu kon
servovaného ovoce. 

O množení jejich platí plně pravidla, jaki platí pro švestky, jenomže přísně nutno 
dbáti toho, aby rouby byly brány ze stromů matečních nejlepších a ne zboží všelijaké. 
jinak bychom též docílili ovoce všelijakého. 

Slívy, renk lody a mirabelky jsou znamenitým tržním ovocem, ale vyžadují blízkých 
a snadno dostupných trhů. 

Pokud se týče opylování, je vědění naše v tomto bodu ještě daleko neuspokojivé. 
Víme většinou pouze tolik, že jsou mezi švestkami, slívami, renklodami a mirabelkami 
odrůdy samosprašné i samonesprašné. Mezi těmito dvěma extrémy jsou ocln\dy, o nichž 
určitě nevíme ničeho anebo jen velice málo. Na př. jsou i odrúcly jen částečně samosprašné. 
Vedle toho jsou zde i vzájemně interstcrilní skupiny jako u třešní atd. K tomu přistupuje 
i ta okolnost, že i vlivy zevní mají sili1ý vliv na schopnost oplozovací (příležitostně samo
sprašné odrůdy). 

Ze známých nám odJ:ůd je domácí velkoplodá švestka samosprašná, rovněž tak 
i Biihlská, Agenská, všecky druhy mirabelek (mimo mirabelku pozdní); Wa.genheimova 
raná švestka, Zimmrova a Italská jsou pouze částečně samosprašny. 

Cizosprašná je Zelená renkloda, Alt hanova renkloda (ale navzájem se opylují dobře), 
Eslingenská, meruňková žlutá, Kirkova. 

Dá se dobře oplodniti: Zimmrova Wagenheimovou, Italská Královnou Viktorií, 
Althanová zelenou renklodou a zelená renkloda Althanovou, mimo to zelená renkloda 
oplodňuje dobře Malvazínku, domácí švestku (ač tato již je samosprašná}, Královnu 
Viktorii a Jeffersonovu. - Viz oplodňování stromů. 

Z cizopasníků švestkových jest největším zlem puklice švestková (Lecanium corni). 
která na slívách, renklodách a mirabelkách se skoro ani neobjevuje. 

Broskvoň (Prunus persica) 

jest dítětem jižních teplých krajin. Původ její jest v Číně, kde byla domovem již 2000 let 
před Kristem. Z Číny dostala se do zemí Maloasijských a odtud název persica a kol naro
zení Kristova do Italie. Ve větším množství začala se pěstovati teprve asi v 16. století ve 
Francii, odkud se šířila po Evropě. 

K nám dostala se jako vzácnost do ojedinělých zahrad šlechtických teprve v 18. sto
letí, odkud velice pozvolna pronikala do širší vefojnosti. 

Nyní pěstuje se nejvíce v zemích jižnějších, hlavně v Italii, odkud jest také největší 
vývoz broskví rok od roku stoupající do zemí seveměji ležících. Tak na př. vývoz broskví 
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z Italie činil r. 1908 62.000 q, v r. 1931 již 400.000 q, hlavně broskví raných, které bývají 
nejlépe placeny. 

Nejvíce broskví na světě pěstuje se na rozlehlých plantážích broskvoňových ve 
Spojen ýchstátech severoamerických. I u nás daří se broskev v teplých polohách vinař
ských krajů velice dobfo a dává plody vynikající jak svým aroma, tak i šťavnatostí, 
chutí i svým vzhledem a velikostí. V jiných polohách s klimatem méně teplým daří se 
pouze na místech příznivě položených, hlavně slum1ých a chráněných proti větrům pře
devším severním a východním pro citlivost květů proti mrazt\m. Zde vede se broskvi 
j eště nejlépe na slunných již1úch zdích , a i tu z opatrnosti volíváme odrůdy vzdornější, 
otužilej ší jako jsou Amsdenova, May Flower, Alexandrova raná, Riversova raná, Halebo 
raná i J. H. Hale, .z pozdních Královna zahrad a některé jiné. Oclrůdy americké považují 
se u nás zejména za zimovzdorné. 

Při volbě místa v kmjinách klimatu méně teplého musíme se především vyhýbati 
místům studeným a větrným i místům navštěvovaným pozdními mmzy jako jsou na 
př. údolí protékaná potoky, poněvadž jednak stromy zde předčasně hynou, jednak květy 
často zmrzávají. 

Za to velice se jim zamlouvají v polohách teplejších svahovité pozemky obrácené 
k jihu nebo k jihovýchodu i k jihozápadu, mají-li jen půdu vyhovující, živnou, pl'iměřeně 
vlhkou. 

Strom broskvoňový vedle svých dosti značných nároků na slunce a polohu má i více 
jiných vlastností, které bychom mu rádi odpustili, kdyby jich neměl. 

S prvou z nich setkáváme se již při sáze1ú. Stromkú starších nelze sázeti proto, že 
z velké části se neujímají. Jenom broskve na žilience šlechtěné činí v tom ohledu čestnou 
výjimku. Nesázejme proto nikdy stromků starších než jedno- nebo dvouletých. Když již 
mluvíme o sázení, jsou lepší vždy výsadby jarní, ale hodně časné, jakmile je půda k vý
sadbě schopna a ne výsadby podzimní, aby nám mladé dosud nezakořeněné stromlcy 
nczml'Zly. Druhou ncpHjemnou vlastností broskvoně jest její Juátkověkost; nedosahuje 
vyššího stáří a jenom ve velice výhodných poměrech může dosáhnouti průměrného věku 
15-20 málokdy i více let, ač jsem viděl j stromy 30leté ještě slušně plodné. Závisí to pfo
<levším od púdy a polohy, ale i jiné věci jsou toho příčinou. 

Jest to zejména jejich velká plodnost. Broskve jsou totiž skoro vesměs samosprašny, 
začínají velice brzo roditi a kvetou a rodí každoročně, nezmrznou-li květy anebo ne
zabrání-li tomu studené a deštivé počasí. A právě tato brzká a hojná úrodnost působí 
snad též na jejich malý vzrůst a krátký věk. Z mládí roste stromek sice velice bujně, ale 
s phbývající plodností přestává brzo růsti. 

Proto není ani dobře nechati je příliš roditi, aby se tak brzo nevyčerpaly. Zabraňu
jeme tomu buď Í'clzem nebo včasným protl'hává1úm plodů, při čemž nepochodíme špatně, 
poněvadž při přílišné plodnosti bývají plody menší, nevzhlednější i špatněj ší jakosti, 
kdežto protrháváním docilujeme plodú větších a chutnějších a i stromku se při tom lépe 
daH. Příliš bujný počáteční vzrťlSt má také ten nepříjemný následek, že strom je v mládí 
velice citlivým zejména proti mrazům. Proto nesmíme jej v mládí hnojiti přílišně hnojivy 
dusíkatými, poněvadž by vedle jiných nepříjemných následkt\ dlouho do podzimu ne
ukončoval svého vzrústu a byl by tím více náchylen k promrzávání. 

I u starších stromú, které již lépe snášejí hnojiva dusíkatá, musíme býti opatrni 
a hnojiti hnojivy dusíkatými opatrně a jenom tehdy, když stromy toho potřebují (slabý 
v:>.rťist nebo k posílení stromťt při velké plodnosti) a tu hnojme raději umělými dusíkatými 
hnojivy. Óas od času nutno je ovšem hnojiti též mrvou chlévskou pro oživení humusu, 
ale nebeřme k tomu nikdy čerstvé mrvy chlévské, nýbrž jen dobře proleželé. 
r ' · Óerstvé mrvy chlévské neužívejme nikdy, zejména ne pr-i stromcích nově sázených 
nebo ještě mladých a nejvíce chraňme se hnojení močúvkou, lidskými fekaliemi nebo 
holubím a slepičím trusem, poněvadž to jsou hnojiva příliš ostrá a rychlého účinku, po 
kterých často stromek zejména mladý náhle odumře. 

Za to hnojme broskve dobře vápnem, draslem a kyselinou fosforečnou, kterážto 
hnojiva i každoročně dávaná stromku mladému i starému velice dobře prospívají. 

Stromy st arší, ale ne přestárlé, vidíme-li, že jsou dole holé a že plodnost jejich již 
neodpovídá našim požadavkům, ježto rodí jen naboře a ovoce menší a m6ně cenné, 
omlazujeme řezem do starého dřeva, což má za následek bujnější nový vzrůst a novou 
plodnost. 

9 
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Co se týče doby, kdy máme přihočiti k omlazování broskvoní a meruněk, panují 
rúzné názory. Jedni praví, že řez omlazující nutno prováděti v měsících zimních, cb:uzí 
tvrdí, že řez prováděti dlužno v měsících letních v době vegetace, aby strom měl moř.nost 
ještě týž rok rány omlazením vzniklé zaceliti; velká většina autorú shoduje se však v tom, 
že broskve a meruňky nesmějí býti zmlazovány v zimě ani na ja.ře ani v létě, nýbrž teprve 
v záH ku konci doby vegetač1ú, a kdy mají ještě listy na sobě. Omlazováním broskví 
v záli, tvrdí zastánci tohoto řezu, se nejlépe předejde klejotoku. Ač je pravda, že tak ná
silným zásahem do života stromu múže býti zpúsoben klejotok, a ač sám jsem broskve 
omlazoval také v září, myslím přece, že obavy z klejotoku jsou upřílišněny. Je-li strom 
zdravý, zásoben dobře vápnem a i jinak správně živen a v dobrých poměrech půdních, 
nedostane klejotoku . Klejotok není nějakou zvláštní samostatnou nemocí, nýbrž vyskytá 
se vždy jako příznak chorob jiných anebo nepříznivých poměni půdních nebo nevhodných 
poměrú výživných nebo jako účinek mrazů, kroužkování větví nebo kmene, čímž poru
šeny bývají dráhy vodivé atd., ale strom zdravý snáší omlazovací řez dosti dobře. 

Rány po řezu zamázáváme dobře voskem nebo dehtem stromovým, aby zabráněno 
bylo možné nákaze rány. Ovšem nemůžeme očekávati, že omlazením broskvoně podaří 
se nám prodloužiti věk stromu; tím prodlužujeme pouze dobu jeho plodnosti. 

Vzhledem k tomu, že broskvoň má poměrně krátký věk, snažíme se kultury broskvo-
1'íové spíše omlazovati tím zpúsobem, že mezi jednotlivé řady sázíme vždy za několik 
let nové mladé stromky, abychom měli stále náhradu za staré odumfrající. 

Další nám nepříjemnou vlastností broskví jest jejich příliš brzké květenství a tím 
i časté ohrožení květů pozdnbni mrazy. Proto nepěstujeme broskví v místech pozdními 
mrazy ohrožených, a kde je přece v zahrádkách pro potěšení chceme pěstovati, volme 
pro ně tvar špalíni na jižních zdích - zejména lu·ytých výstupky střechy a v eventuálním 
případě chraňme je v době květenství přes podezřelou noc lehkými slaměnými rohoželni 
nebo nějakými plachtami, po případě i kouřovou clonou - viz dotyčnou stať. 

I choroby mívá broskev jaksi úpornější, ať již se jedná o choroby zpúsobené houbami 
- kadeřavost listů - nebo' cizopasníky z Hše živočišné. Tak na př. i obyčejné mšice 
listové jsou u broskví daleko horší a boj proti nim daleko obtížnější než u jiných druhů 
ovocných. Broskev má velice jemný a citlivý list, který při prvním napadnutí mšicí listo
vou hned se stáčí a pak již je ma.rno stříkati prostředky mšicohubnými - cizopasník se 
šíří rychle dál. Proto z opatrnosti stříkáme stromy broskvoňové ještě dříve než mšice 
se ukáže a sice hned po odkvětu stromu. Ale i se stříkáním nutno býti opatrným a voliti 
raději prostředl{y méně koncentrované právě pro jemnost a citlivost listů - viz stať 
o škůdcích. 

Broskev potřebuje mimo teplo, slunce a příznivou polohu, dobrou výživnou propust
nou a teplou půdu, která je přiměřeně zásobena spodní vodou v hloubi asi kol 100 cm se 
pohybující. Proto se jí nejvíce zamlouvají půdy hlínito-písčité, slíny a humosní písčité 
půdy, jsou-li přiměřeně vlhké a zásobeny živinami, což se může díti i uměle. V každé 
půdě žádá však bezpodmínečně vápno, draslo a kyselinu fosforečnou. Tato zejména jest 
důležita, poněvadž pyl chudý fosforem bývá obyčejně neklíčivý a tudíž neplodný, takže 
stromy kvetou sice, ale plodů nenasazují anebo jen málo. 

Pudy jílovité, které bývají těžké, nepropustné, studené a mokré, jí vůbec nesvědčí; 
trpí v nich mrazy, klejotokem i kadeřavostí listů a jinými chorobami a zachází velice 
brzo. 

Zvláštiú kapitolou pro sebe, která má velký význam pro plodnost a zdraví stromu, 
je otázka volby podnože - viz tuto ve stati „Množení stromů ovocných". 

Nejvhodnějším tvarem pro broskev je zákrsek, který, pokud to poloha a půda dovo
lnje, jest vždy nejvhodnějším a nejplodnějším tvarem. Vysokokmenů se k pěstění broskví 
nepoužívá již proto, že tento tvar broskvím nesvědčí, ovoce je malé a ošetřování ta
kových stromů je obtížné. Dobře jim však vyhovuje nízký polokmen o výšce 90 i 150 cm 
nebo nižší krsek , který lze s prospěchem ve všech vhodných polohách pěstovati. Výborně 
se hodí na špalíry na chráněných zdích, zejména jest to v lffajích klimatu méně vyhovu
jícího často jedině možný způsob pěstování broskví. Jako vhodný tvar doporučuje se tu 
na větší prostory především palmeta vějířovitá, na menší U tvar jednoduchý i vícero
násobný. 

Pěstoval jsem ve své zahrádce broskev na žilience ve formě kordonu s vodorovně 
rozloženými větvemi - druh Amsdenka, Alexandrova raná a Riversova - a mohu říci, 



._, panují 
::ih , druzí 
moř,nost 
,k vtom, 
rž teprve 
t broskví 
e tak ná
. broskve 
·-li strom 
púdních, 
vyskytá 

•hodných 
mž poru-
' ,, 

a bráněno 
iě podaří 

broskvo
:t několik 

hví a t ím 
pozdními 
ti, volme 
intuálním 
rohožemi 

houbami 
'né mšice 
ch druhú 
šicí listo-
pasník se 
ež mšice 

a voliti 
·viz stať 

~propust
llOO cm se 
ní písčité 
V každé 
éna jest 

b.ý, takže 

I nesvědčí ; 
ází velice 

[í stromu, 

uda dovo-

r 
broskví 

vá1ú ta
i 150 cm 
Výborně 
vyhovu

čuje se tu 
i vícero-

ódorovně 
ohu říci, 

D r u h y o v o c n ý c h s t r o m ťl. 131 

že jsem byl velice spokojen. Stromky dosáhly věku asi 19 let a pak v r. 1929 při velké 
kalamitě mrazové v březnu ještě plny života zmrzly. 

NěkteH autofi tvrdí sir.e, že broskev přísného fozu nesnáší, ale nepozoroval jsem toho 
na těchto broskvích, naopak stromky dosáhly poměrně vysokého stáří, nikdy nezmrzly, 
nikdy ani ve velkém slohu omlazovány nebyly, ale byly podrobeny pravidelnému letnímu 
i časně jarnímu :fozu. 

Broskve jak již zmíněno, jsou samosprašny a tím vysvětluje se velká jejich úrod
nost. Trenkle a Philipi upozorňují však, že otužilá E lberta z Ameriky k nám přivezená 
a u nás hojně rozšířená velkoplodá odrúda velice lahodné chut i a J. H. Hale (nezaměňovat 
s Haleho ranou) jsou samoneplodny a že je lze vysazovati pouze ve společnosti odrúd 
jiný ch. 

Broskev rodí pouze na letorostech jednoročních, to jest loňského roku vyrašivších. 
Na dřevě starším již nerodí, a chceme-li n a malých tvarech míti ovoce, musí býti tvar 
každoročně řezán tak, aby nových letorostú měl stále plné množství (viz stať o řezu t vari'.1 
broskvoňových). 

Broskev jest i u nás ovocem prvotřídním , ač jakosti broskví z jižních luajů ne
dosahuje. - Vyniká svou zvláštní vůní, šťavnatostí, jemnou chntí i svým lákavým 
vzhledem. Jest prvořadým ovocem k požívání, ale hodí se též výborně k zavařování 
a k přípravě kompotťt , v některých krajích připravuje se z nich pro jejich vzácné aroma 
i výborná bowle. 

Broskve dělíme na dvě velké skupiny: broskve plstnaté a lysé. Brosk ve plstnaté 
dělíme na broslcve pravé, jejichž dužninu lze dobře od pecky oclioučiti a broskve tvrdky 
s peckou přilnavou. I broskve lysé dělíme na nektarinlcy, které „jdou dobře od pecky" 
a bryňonlcy, které mají dužninu s peckou srostlou . Po nektarinkách zejména v době po
slední je na trzích značná poptávk a. 

Tyto znaky nejsou však úph1ě spolehlivy, poněvadž je mezi broskvemi j eště mnoho 
tvarů přechodních. 

Meruňka (Prunus armeniaca) 

jest rovněž dítkem teplejších krajú. J ejím původním domovem jest taktéž Čína, 
kde pěstovala se již 300 let před Kristem. I ona jest náročná na teplo, ale méně než broskev. 
J ejí květ jest daleko otužilejší a snáší beze škody i. mírný mráz. U nás daří se jí velice dobře , 
zejména v polohách jižněj ších (vinorodých), ale dobře se jí daří i v polohách méně teplého 
klimatu , kde rovněž prospívá, zejména je-li šlechtěna na odkopku švestkovém , žilience 
nebo na příbuzné jí modroplodé slivce clurancii. I v těch krajích , kde se jako strom již 
nedaří, lze ji výborně ještě pěstiti na špalíru, který i v krajinách dosti vysoko položených 
se dobře daří. 

Jenom jednoho je při tom dobře dbáti. Meruňka má jednu nám velice nepříjemnou 
vlastnost a sice tu, že u ní počíná vegetace příliš brzo a že tudíž příliš časně kvete, j eště 
dHve než na ní listy raší a často se stane, že za několik teplých dnů rozkvete někdy již 
v únoru. Květ její jest sice, jak již bylo řečeno, dosti odolný a snese i několik menších 
stupňů mrazu, zato nejsou již tak odolny malé plůdky, které ze zelen ého k alichu vykukují 
a mmzu již tak nesnáší. Z těchto ch\vodů v k rajinách méně teplých , kde již stromu se 
dobře nedaří, ale dobře se daří ještě špalíru, nepěstujeme meruňky n a stěnách jižních , 
poněvadž vegetace již sama sebou předčasná na těchto stěnách stává se ještě předčasnější. 
Proto jí vyhovují více stěny k východu nebo docela k severovýchodu a jihozápadu obrá
cené než stěny jižní. Naopak zase, kde tepla je velice málo, ku př. ve vhodných polohách 
vyšších , třeba i horských, volíme zase raději pro špalíry stěny jižní. Tím nelÚ ovšem ře
čeno , že bychom nesměli špalíru na jižních stěnách vt'í.bec pěstiti, ale nemáme-li již jiného 
místa, hleďme alespoň, aby špalír stál pod převislou střechou, kde účinky mrazu n ejsou 
tak zhoubny. Nejlepším prostředkem ochranným v krajinách pozdními mrazy ohrožených 
by ovšem bylo zabrániti předčasnému vzniku vegetace. A toho můžeme docíliti. Jsme 
s to t uto předčasnou vegetaci oddáliti i n a 2 týdny, za vhodných okolností i n a déle. Pro
středkem tímto jest postříkání celéh o stromu (pně i koruny) vápenným mlékem a hlavně 
t é strany , která je k jihu a východu obrácena, ač neškodí, postříkáme-li i celý strom. Mléka 
vápenného nebéřeme však k postřiku příliš hustého, poněvadž by dlouho zůstalo lpěti, 
nýbrž řidšího, jenom aby strom dostal bílou barvu, kterou brzo po tom deště smyjí; 
strom stříkejme již v únoru, jakmile objeví se prvé bezmrazé počasí a dokud je ještě 
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půda zmrzlá. Bílá barva totiž nepohlcuje paprsln'\ slunečních a odráží je, následkem čehož 
vegetace se opožďuje. Druhým velice dobrým prostředkem k zabránění vzniku předčasné 
vegetace je pokrýti ještě úplně zmrzlou pc'\du něčím, co by oddálilo její předčasné roz
ml'Znutí, na př. vrstvou slámy nebo rašeliny v obvodu koruny, ale ne hnoj em, poněvadž 
by t ento častěji užit pfohnojoval ptl.clu dusíkem. 

Oba tyto prostř·cclky včas a správně užity jsou s to brzkému vzniku vegetace za
brániti a oddáliti ji skoro o tři týdny. 

V polohách ohrožovaných pozdními mrazy (údolí potokt'\ atd.) lze ji jen těžko pěstiti. 
Při pozdních mrazech trpí meruňka značně poruchami v dxahách mízní šťávy vedoucích, 
což má často za následek odumfrání celých větví, někdy i celého stromu. Toho bucfme 
zejména pamětlivi př-i zakládání plantáží meruňkových. 

Meruňka miluje velice teplo, že by však snad stejnou měrou milovala i shmce, nelze 
t ak lehko říci. Důkazem toho by bylo, že i v krajinách jižnějších lépe se jí daří v polostínu 
než na parném slunci, kde mimo to sluncem i plody hojně moučnatí. Snad souvisí s tím 
i okolnost, že naše meruňky jsou mnohem lepší než meruňky ze zemí jihu bližších , kde 
záře1ú sluneční je intensivnější než u nás (Maďa.rsko , Italie, Španělsko) . Této okolnosti 
bylo by snad dobfo využíti a pěstovati ve vhodných polohách hojně meruňky k vývozu, 
jenž na př. i do sousedního Německa, které až na několik krajů má málo vhodných podmínek 
k pěstování meruněk, značně i přes prohibici celní, rok od roku stoupá. (Podle udání 
T1·enkleho v roce 1933 dovezeno bylo clo Německa jenom čerstvých meruněk 41.600 q 
oproti 21.651 q v r. 1926. Bottner docela udává prtl.rněrný roční dovoz meruněk čerstvých 
i sušených a pi"epočtených na ovoce čerstvé na 900.000 q.) 

Bylo by ovšem třeba pi"izpúsobiti se požadavkúm tržním a nepěstovati mnoho odrúd. 
aby bylo ovoce jednotné, vynikající jakostí a velikostí, jehož by se mohlo dobře k vývozu 
upotřebiti jak ve stavu čerstvém, tak i sušenóm. Ovoce menšího, nestejné velikosti mohlo 
by se upotřebiti k tovární výrobě marmelád, jež z meruněk jsou výborné. Vždyť i k nám 
dováží se dosti hojnó množství meruněk sušených a jest pouze na nás, abychom využili 
přfanivé polohy naší k silně zvýšené produkci, která by se mohla dobře vyplácet i . Jeť 
meruňka strom velice plodný, ba možno říci jedním z nejplodněj ších a nejvýnosnějších. 
třeba by i po hojnó úrodě ráda druhý rok vynechávaJa. Lze však i tyto poměry správnou 
výživou stromu a správným obděláváním púdy silně zlepšiti. 

Požadavky na půdu má nhné podle podložky, na 1úž je šlechtěna . Celkem lze však 
říci , že proti broskvi žádá více živnou púdu, hlínitou , hlubokou, přiměřeně vlhkou (nikdy 
suchou). V těžších ptl.dách blinitých a vlhčích daří se jí též dobře, má-li podnoží žilicnku 
(slivky Saint Julien) nebo odkopek švestky nebo oclkopck durancie, kteréžto podnože 
podle udání Kamenického užívá se hojně a s prospěchem na jižní Moravě. I mirobalánka 
jest vhodnou podnoží, ale jen pro púdu více lehkou , teplejší a přimě:foně hlubokou, po
něvadž má kořeny dosti dlouhé. V púdách těžších a vlhčích se jí na mi.robalánce nedaří 
a skoro pravidelně zde hyne. Jinak v půdách jí odpovídajících dospívá na mirobalánce 
v krásné kmeny s korunou dosti mohutnou a velice dobře rodí, ač začíná roditi trochu 
později právě pro svúj bujný vzrúst. 

V púdách teplých , živných , hlubokých a přiměřeně vlhkých daří se nejlépe semenáč 
meruňkový, který je zde nejvhodnější podnoží. Užívá se jich buď jako scmenáčú nešlech
těných vhodné lokální odrůdy, které často velice pěkné plody přinášejí, nebo šlechtěných 
nějakou dobrou odrůdou jinou. 

Jinak jsou semenáče lokální nejzdravější, rostou výborně, mívají mohutné koruny 
a dosahují někdy úctyhodného stáří. Roditi začínají sice o něco později, ale pak bývá 
úrodnost jejich veliká. V mládí nutno je dobře vyva.zovati a podpírati kti.lem, aby se docí
lilo přúuého kmene, k čemuž jaksi vlohy nema.jí. Abychom se této nepříjemné vlastnosti 
křivých a zkroucených semenáčů meruňkových vyhnuli, roubuj eme j eště zavčas malé se
menáče nebo očkujeme je nějakou odrůdou tvořící rovný kmen (mirobalánka, žilienlca 
nebo švestka) a na tu teprve, když kmen dosáhl žádané výšky polokmene nebo vysoko
kmene, roubuj eme určitou odrúdu meruňky. Šlechtíme zde tedy dvakráte meruňkový 
semenáč, dole i naboí·e, po prvé dole, abychom získali rovného kmene a po druhé nahofo 
nějakou ušlechtilou ocli·ůdou meruňky. Tomuto způsobu šlechtění říkáme šlechtění dvo-
jité čili mezišlechtění. · 

Stromky pěstěné na žilience mívají koruny menší, ale rodí též velice dobře. 
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Meruňky lze pěstovati i v ptidách písčitých, jsou-li dosti živné a p1·iměřeně vlhké 
a třeba dobře je hnojiti, jinak se brzo vyčerpávají. 

J sme-li již u otázky hnojení, nutno v prvé řadě zejména ve velkých sadech klásti 
dt\raz na pravidelné a časté obdělávání povrchu pi1dy, jehož vyžadují takřka bezpodmí
nečně. Mernňka jako každá peckovice vyžaduje v púdě dostatečného množství vápna, 
drnsla a fosforu a byť i menšího, přece jen postačujícího hnojéní dusíkatými hnojivy, kde 
dáváme více ·přednost hnojivťun umělým před plirozeným, ač i těchto k oživení humusu 
je nutně zapotřebí. Nutno se však chrániti před přehnojením dusíkatými látkami, zejména 
močt\vkou, fekaliemi atd., poněvadž strom pak méně rodí a je velice náchylný k rúzným 
onemocněním. 

Co se týče otázky plodnosti stromú merm1kových, nutno říci, že všecky meruňky rodí 
dobře. Dosáhla-li meruňka věku, když již roditi má, a nerodí-li přece, pak skoro vždy 
nut no hledati pl-íčinu jinde než ve stromu. Bývá to velkou většinou přehnojování hnojivy 
dusíkatými, hlavně močůvkou, fekalicmi nebo jinými ostře působícími hnojivy drn;íkatými 
jako jsou holubí a slepičí trus atd. V těch případech nutno přestati ihned s hnojivy dusí
lrntými a lmojiti jen vápnem s přiměřeným množstvím drasla a fosforem, jichž meruňkový 
strom nutně potřebuje a i ve větším množství dobře snáší. 

Ovšem při pátrání po příčině neplodnosti meruňkového stromu musíme si býti vě
domi též toho, že semenáče anebo stromy meruňkové na podnoži mirobalánky rodí později 
a musíme na plodnost čekati déle. Rovněž nesmíme zapomenouti, že některé oclrúdy, 
hlavně velkoplodé, rodí méně anebo docela i nerodí a tu nezbývá nic jiného než přeroubo
vání stromu. I sucho bývá často příčinou neplodnosti. 

Někdy bývá p1·íčinou i znečiště1ú blizen v době květenství na př. prachem silničním, 
který usedá na lepkav6 blizny, čímž znemožňuje se uchycení pylu na blizně. Je-li toto 
příčinou neplodnosti, nutno stromy v době květenství každodenně ráno lehkou sprchou 
vodní očistiti od prachu. 

Co se týče tvaru stromu , je nejvhodnějším tvarem polokmen o výšce asi 150 cm nebo 
ne příliš vysoký vysokokmen nsi 170 cm. Jenom tam, kde v sadech meruňkových pěstu
jeme podplocliny, musíme sáhnouti i k vyšším vysokokmenům. 

V zahrádkách daří se dobře i ve tvaru krsku a bývá často hojně plodný, ale ne tak 
jako polokmen. 

V krajích, kde už ani strom ani lusek se nedaří, může se meruňka ještě dobře na 
špalíru pěstovati, o čemž již bylo pojednáno. Na špalíru pěstujeme ji nejlépe ve tvaru volné 
vějífovité p almety. Meruňka nerodí jen na jednoročních letorostech jako broskev, kdež 
ovšem rodí nejvíce, nýbrž i na kroužkových trnech dřeva staršího, čímž se garnitma 
i volné vějířovité palmety ucfržuje v dobrém stavu a netvol-í tolik holých ploch jako u pal
mety broskvoňové, zejména udržujeme-li mírným řezem plodonosné větévky v pořádku. 
(Podrobnosti viz ve stati o řezu menměk.) 

Pěstovati meruňky v přísně vedených menších tvarech nelze, poněvadž jednak ne
snáší dobře přísného řezu a bylo by to na úkor plodnosti a mimo to strom meruňkový 
třeba i na žilience šlechtěný potřebuje jako tvar plochy dosti značné, někdy i 40 m 2 

plochy. Proto jedinkým vhodným tva.rem je vějířovitá volná palmeta, kterou mi'.tžeme 
v případech vhodných pěstovati i na štítech domů, stodol nebo vysokých kolen, even
tuálně i s vysokým kmenem, jehož zakončením teprve je palmeta. 

Chorob, kterými merm1ka trpí, není mnoho, ale stojí za to . Jest to tak zvaná mrtvice 
mern1Ucová. Stromu zclánliv-ě úplně zdravému odumře najednou bez viditelné příčiny větev, 
pak druhá, třetí, na hranicích odumřelých větví objeví se klejotok a konečně zhyne celý 
strom. Příčiny této choroby mohou býti dosti různé. Junge tvTclí, že obzvláště rády hynou 
stromy s mezišlechtěním (jiná podnož, jiný kmen a na něm teprve naroubovaná nebo na
očkovaná vlastní meruňka), čímž n astávají zn1tčné poruchy ve vodivosti drah různo
rodých šťav mízních. Snad v některých případech múže tomu tak býti, ale hlavní příčinou 
bývají poruch y oběhu šťav způsobené vlivy povětrnostními (mráz) nebo nevhodná poloha 
a půda mohou zde ill:áti velkou úlohu, a někdy celá povaha choroby ukazuje na púvod 
parasiterní, jejíž příčinou bývá houba zvaná přeslenatka obecná (Verticillium albo
atrum) nebo přeslenatka jiřinová (Verticillium Dahliae), která se zejména ráda vyskytuje 
v púdách mokrých nebo silně zavlažovaných anebo tam, kde jako podplodina pěstují se 
často po sobě brambory (Baudyš, Kamenický) . Takový strom bývá neodvratně ztracen 
a nepomůže nic, než r ychlé jeho odstranění, aby se předešlo nákazám dalším. 
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Plody meruňkové jsou ovocem prvotřídním. Tfoba by i neměly šťavnatosti broskve, 
mají zvláštní jemné aroma, vábivě zbarvenou dužninu a jsou chuti výborné. Hlavní jejich 
upotřebení jest však v kuchyni a průmyslu. Hodí se hlavně clo knedlíků, výborné jsou 
k zavařování, na výrnbu marmelád i velmi chutných rosolovitých j amů (džemů), mohou 
se i sušiti a sušených lze velmi dobře užíti k přípravě kompotů. Jest proto ovocem na 
trzích velice žádaným. Zejména zajímají se o ni továrny na zpracování ovoce. Pro prodej 
ve velkém jest lépe pěstovati ovoce stejné velikosti, vzhledu a jakosti, poněvadž takové 
prvotřídní ovoce hodí se lépe k průmyslovému zavafování a k sušení než ovoce menší 
a nestejné, kterého užívá se jenom k výrobě marmelád a jamů, které nikterak netrpí na ja
kosti tím, že jsou z ovoce d.ruhotřídního. Velice pěkné a důkladné pokyny o zužitkování 
broskví a meruněk jsou obsaženy též v knize „Meruňka a broskev", vydané časopisem 
„Jižní Morava v Židlochovicích", v kterémžto důkladném díle interesent nalezne i vše, 
co týká se výnosnosti meruňkových saclt't. 

Vlašský ořešák (Juglans regia). 

Velký strom s ohromnou korunou. Daří se všude tam, kde poloha není příliš drsná, 
daří se i v polohách vyšších , nedaří se mu v údolích protékaných potoky a řekami, po
něvadž zde silně trpí pozdními 1mazy, takže málokdy přináší úrod.u a i loňské leto
rosty trpí mrazem. Nedaří se mu vůbec v půdách s vysokou spodní vodou, poněvadž má 
velice hluboké kořeny, které vyžadují půdu hlubokou a v dosahu kořenů bez spodní vody. 
Kořeny tvoH tedy hluboké a silně rozložité všemi směry půdu pronikající. Snad odtud 
pochodí jeho zvláštní vlastnost, že roste a často hojné úrody přináší bez jakéhokoliv ošetřo
vání půdy, bez hnojení, jenom tu a tam nutno přihnojiti vápnem, fosforem a draslem, 
poněvadž tato hnojiva vděčně přijímá. Žádného jiného ošetfoní nepotřebuje, naopak spíše 
je vděčný za neošetřování. 

Daří se mu sice nejlépe v půd.ách hlinitých ne těžkých, ale roste dobře a rodí i v pů
dách písčitých živných, které· mají dostatečnou vláhu, ale ne vyšší spodní vodu . I v půdách 
jílovitých daří se, nejsou-li mokry a mají-li dostatečně hlubokou spodní vodu. Je velice 
vděčný za dobrou teplou polohu, která má vynikající vliv na jeho vzrůst, zdraví a plodnost. 
Nejlépe mu svědčí mfrná návrší chráněná proti severu s půdou dostatečně hlubokou, 
třeba i mfrně kamenitou o přiměřené vlhkosti. Půd suchých a málo živných. nemá rád. 
Na půdu není tedy obzvláště vybfravý, jenom v otázce spodní vody je velice choulostivý. 

Má-li podmínky příznivé, tvoH veliké majestátní koruny mohutných pňů a dosahuje 
po případě stáří i několika set let. 

Do zahrádek malých se nehodí pro velkou rozložitost koruny i kořenů, které sousední 
menší stromy obfrají o výživu. Do rohů větších. zahrad bylo by spíše možno jej sázeti. 
Najde se však vždy dosti míst jiných, kde bez závady může státi (dvorek nebo nějaká 
větší místa určená pro odpočinek ve stínu) není radno však sázeti jej, jako se to dnes děje, 
blíže hnojišť a jam močůvkových, poněvadž jeho elfovo stává se pak choulostivým a lebko 
v loňských letorostech vymrzává. 

Do stromořadí kol silnic, kde půda je vyhovující a dostatečně hluboká hodí se výborně. 
Ovšem nutno jej sázeti ve vzdálenosti aspoň 20 m od sebe. O opylení není třeba zde míti 
strachu , poněvadž květy jsou zde jednodomé (to jest oboje samčí i samičí orgány jsou 
sice od sebe odděleny, ale nalézají se na tomtéž stromu) a opylení děje se skoro výhradně 
větrem. Jsou tedy samoplodny a mohou býti oplozovány též i pylem sousedních ořešákii. 
Květenství a možnost opylení trvá podle Rudloffa a Schanderla dloubou dobu i přes 
dva měsíce a záleží na vlivech povětrnost1úcb i na tom, že právě těmito vlivy neroz
kvétají samčí a samičí květy vždy ve stejnou dobu, někdy samčí clř-íve (protandrie) a sa
mičí později a i obráceně (protogynie}, čímž také někdy oplodnění nenastává. Proto 
ve velkosaclech nebo hájích ořešákových i ve stromořadích bylo by záhodno sázeti 
ob jeden strom odrůdu jinou. Zajímavé je, že podle tvrzení Woodova existuje i odrůda, 
k terá i bez opylení přináší pravidelnou a normální úrodu (parthenogenesis}, což by pro 
další pěstování mohlo míti značný význam. 

Velkou nevýhodou při vysazování ořešáků jest neznámost jejich původu. Stromy 
rozmnožují se totiž skoro výhradně semenáči ořešákovými nestejné jakosti a bez šlechtění, 
čímž dostáváme pak ze školek zboží n\zné kvality, často málo hodnotné. Právě tímto 
množením bez šlechtění (které vlastně by se mělo prováděti a jen odrůdami hodnotnými) 
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vznikla velká směs všech možných ockůd hodnotných i méně hodnotných a někdy i skoro 
bezcenných. 

Trh žádá zboží hodnotné a v plodech ořechových jsou dnes velké rozdíly, jak 
co do velikosti, tvTdosti skořápek i chuti. Plody malé, zejména s tvrdou skořápkou jsou 
dnes méně hodnotny, poněvadž těžko dají se rozloupnouti, jádro lze pouze úplným roz
drcením ořechu dostati ven a ještě i z rozdrcených částí nožem vydlabávati, rovněž tak 
i příliš velké ořechy s jemnou skořápkou mají malou cenu, poněvadž jádra jsou často 
nevyvinutá, nebo se sesychají a velice často plesniví, čímž rovněž stávají se méně cennými, 
nesnědí-li se hned po sčesání, pro úchovu alespoň nejsou. Pro úchovu a dobrý prodej jsou 
nejlepší ořechy sice velké s tvrdší, ale poměrně lehko rozrušitelnou skořápkou a plným 
jádrem, nesvraštělým, dobré chuti a delší uchovatelnosti. Těch všech vlastností nemá 
u nás ani jediný známý ořešák. 

Ve všech směrech uspokojující ořechy jsou některé odrúdy francouzské jako Bijoux, 
Savoi, Chaberte, Mayette, Franquette a Parisiene, která je o něco menší než velkoplodá 
Franquette (podlouhlá) a Mayette (srdčitá). To jsou jedny z nejlepších odrůd vyrukající 
velikostí, uchovatelností, chutí a polotvrdou skořápkou, a pěstují se hlavně v okolí Gre
noblu ve Frnncii. J sou také odrůdami velice hledanými i semenáče z nich, a ve Francii 
celé obce žijí takřka z výtěžku toho. Jenom z těchto· vynikajících odrůd měly by se pěsto
vati semenáče i u nás. Jest však třeba připomenouti, že ořechy je nutno sázeti ještě se 
zelenou slupkou, a čerstvě sčesané, poněvadž všechny suché ztratily již svou klíčivost. 
Velkosacly z těchto odrůd by se lépe vyplácely anebo spíše celé háje ořešákové, bez pod
kultur jiných. Třeba by některý rok i méně nesly vlivem špatného počasí, rost e každoročně 
jejich dřevo, které má velkou cenu a je velice hledáno na výrobu zbrojařskou, nábytku 
atd. všude tam, kde je třeba prvotřídního t vrdého dřeva, a nebyl by to kapitál ztracený, 
nýbrž dobře uložený bez každé práce a ošetřování. Kdo by chtěl něco takového podnik
nouti, tomu by se doporučovalo nevysazovati semenáčů již hotových, poněvadž semenáče 
hotové po přesazení dlouho dobře nerostou a sice proto, že jejich dlouhý kořen bývá oby
čejně seříznut a trvá t o delší dobu než strom si utvoří nový dlouhý kořen a mimo to seme
náče hotové nejsou tak zaručeně hodnotny. Lépe je sázeti ořechy čerstvé, ještě klíčivé 
na místa již vyměřená do správných vzdáleností, do zvláště k tomu připravených úzkých 
hlubokých jamek, které se potom vyplní dobrou zemí (ne hnojenou) a ořech se zasadí 
teprve navrch asi 10 cm pod povTch púdy do předem dobře upěchovaných jamek. 

Ořechy sázíme do každé jamky pro jistotu dva nebo tři, z nichž potom, když vyrazily, 
vybéřem si nejsilnějšího semenáče a zbylé odřežeme. Sadbu nutno z počátku dobře 
několika hátkými kolíky kolmo postavenými kTýti před eventuálním poškozením a na 
zimu chrániti před zvěří a více si stromku nevšímati. Čím méně si jich všímáme, t ím lépe 
pro ně. Nechceme-li jádra ořešáků při t omto zpúsobu množení vystavovati nebezpečí 
z1mznutí, můžeme je t éž stratifikovati, to jest můžeme je sázeti do větších nebo menších 
truhlíčkt\ naph1ěných vlhkým pískem a sázíme je při tom na vrch a přikTýváme je vrstvou 
dobrého kompostu smíchaného s vlhkou rašelinou asi 5-6 cm vysokou. Vzešlé rostlinky 
přesazujeme pak brzo z jara, jakmile je půda vhodna k sázení na venek do jamek , jak již 
dříve naznačeno bylo. Než stromy vyrnstou a vytvoří velké koruny, lze půdy užít i i k setí 
různých podplodin, obili, jetele, trávy i bramborů atd„ později ovšem ne. Do t akových 
hájů ořešákových sázíme jádra ve vzdálenosti ovšem menší, než u stromořadí silničních , 
kde nutno sázeti dále od sebe, aby cesta v lhkem netrpěla a stačí plně vzdálenost 18 m pro 
velkou budoucí korunu . 

Ve Francii se ořešáky množí též semenáči , ale pro jistotu se semenáč ještě většinou 
šlechtí, poněvadž záleží jim velice na tom, aby udržovali si své světoznámé odrůdy pro 
trhy nezměněny. Semenáče výše zmíněných odrůd francouzských , jsou-li j ádra opravdu 
správná, dávají záruku dobré dědičnosti. 

Bylo by jistě v zájmu školek pěstiti jen tyto francouzské odrt\dy anebo naše semenáče 
šlecht iti pouze rouby těchto och:t\d, čímž zvedla by se jakost n ašich ořešákťt a mohli by
chom v budoucnosti dobře zásobit i svoje trhy ovocem svým vlastním a hodnotným. 

Pro zahrádky menší, chce-li kdo již tam ořešák za každou cenu míti, hodí se spíše 
t. zv. Juglans fertilis, ořešák, který roste ve t varu keřovitém a bylo by jej možno pěstiti 
jako zákrsek, poněvadž má poměrně malou korunu, ovoce zdá se však, že není prvo
třídní. 
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Kdyby někdo chtěl míti ořešák a má zahradu někde v údolí nechráněném před 
jarním mrazem, může užíti odrůd rozmnožovaných Kammerlingem v Heidelbergu, které 
mají tu dobrou vlastnost, že vegetace počíná u nich pozdě (již po uplynut í jarních mrazů) 
asi o 3-4 týdny později než u jiných ořešáků, takže nejsou ohroženy mrazem. Semenáče 
této odrůdy mají tu dobrou vlastnost, že uchovají si též dobré vlastnosti svých rodičú, 
totiž pozdní vegetaci. U nás máme též takovou pozdě až v červnu rašící od..růdu t. zv. 
Svatojanský ořešák, který by se hodil do míst pozdními mrazy ohrožených, ale plody jsou 
malé. Jak vidno, nedá pěstěni ořešáků vlašského mnoho práce, ba možno říci horně sázení 
a občasného povápnění fosforem a dmslern žádné. 

Ale je zde přece jedna práce, které, pěstujeme-li ořešáky ve velkém (ale i v malém), 
je nutně potřeba a to jest jejich příprava pro trh a dlouhodobé uchování. Tak zv. sušení 
ořechů . Budiž mi proto dovoleno obšírněji se o něm zmíniti, poněvadž jest t o nutno a často 
se v tom chybuje. Zralost u ořechů nastupuje teprve v říjnu. Teprve v tu dobu začíná 
zelená slupka ořechů t. zv. rubina pomalu žloutnouti a pukati a ořechy začínají pomalu 
z ní vypadávati. V té době teprve nastoupila zralost ovoce na stromu. A teprve v té době 
má se s česáním počíti. 

Česání děje se napřed třesením stromku nebo je-li větší, jednotlivými větvemi. 
Zbylé ořechy dostáváme se stromu nárazem lehkými dostatečně dlouhými tyčemi, kte
rými tlučeme do jednotlivých větví vždy se strany, chráníce se však t louci do letošních 
letorostů, čímž bychom se obírali o úrodu pHští. P latly tyčí ze zdola nedosažitelné otlou
káme rovněž tyčemi, ale z vnitřku koruny, kamž vylezeme. 

Hned po sklizni začínáme ořechy sušiti. Plody, které mají ještě zelenou slupku, 
uložíme v nčjaké chráněné prostoře na hromadu, aby se lehce zapařily a po 2-3 dnech 
ležení zbavujeme je slupky . 

Plody, které jsme se stromu sklidili již beze slupky, ukládáme tenko rozestřeny (nej
výše ve dvou vrstvách) na nějakém volném suchém místě plísní neohroženém. Po 2-3 
dnech, když jsme mezitím i. ořechy ještě zelené zbavili slupky, sypeme ořechy do nějaké 
větší nádoby, nejlépe kádě, která je naplnčna vodou, nejlépe stále čerstvě pi"itékající, do 
vody dáme něco písku čistého nebo trochu - ne mnoho - sody ke praní a důkladně 
čerstvým koštětem je promícháme, abychom je zbavili veškerých zbytků ještě na sko
řápce lpících. Po té vodu vypustíme, naplníme káď čerstvou vodou s mírným přídavkem 
sody a znova je důkladně promícháme. PHsada sody má ten účel, aby skořápky dostaly 
pěkné světlé zbarvení, čímž stávají se lépe prodejnějšími. 

Poté rozestřeme ořechy v něja.ké úplně suché místnosti nebo lze-li, ještě lépe venku na 
slunci na dřevěných lískách nebo na úplně suchých deskách, ne vlhkých nebo dokonce 
plesnivých a rozestřeme je jen v jedné nebo nejvýše dvou vrstvách a denně je promíchá
váme, aby dostaly stejnoměrný vzhled a pěkné zbarvení. Když již dostaly pěknou barvu 
a jsou úplně suché, mi'1žeme sušiti je dále již ve více vrstvách na sobě, ale denně je ještě 
přemícháváme, až jsou úplně proschlé a pěkně zbarvené. Pak klademe je na hromady, 
roztřídíme je na první a druhou jakost a jsou schopny k prodeji nebo delšímu uchování 
(Gross) . 

Ořech je ovocem velice hledaným a byl by j eště hledanějším, kdyby bylo ovoce hod
notné. J est pochoutkou pro každého a i dobrou živinou. Mimo to užívá se hojně ovoce 
ještě nezralého, pokud má měkkou skořápku, k zavařování. 

Na vysokou hodnotu dřeva ořechového bylo již upozorněno , a jest jenom litovati, že 
nepěstuje se častěji a ve velkém pro jeho veliký význam národohospodářský. 
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ORGÁNY STROMU. 



Kořeny. 

Jejich úkolem jest pevně zakotviti strom v půdě a výživa stromu. Stavba celého 
systému kořenového odpovídá celkem stavbě koruny. Tvoří-li strom vysokou štíhlou 
korunu, má podobné i kořeny, které jdou silně do hloubky, ploché koruně pak odpovídá 
větší plochost kořenů. Vzhledem k této okolnosti mluvíme i o koruně kořenové a rozdě
lujeme ji na 2 velké skupiny; skupinu korun kořenových, které jdou daleko do hloubky 
a skupinu kořenových korun plochokořenných , jdoucích více do šířky a méně do hloubi. 
V běžném názvosloví nemluvíme však o korunách kořenových, nýbrž o stromech hluboko
kořenných a plochokořenných. Mezi těmito dvěma skupinami jsou i dosti hojné 
přechody. 

Na vývoj kořem'l má velký vliv nejen é!Tuh stromu ovocného, ný brž i jakost půdy. 
Půdy propustné, jemnozrnné, na př. hlína, dávají kořenům velkou možnost na všechny 
strany se dobře rozvíjeti, kdežto v půdách hrubozrnných, na př. štěrkovitých, vyvíjejí 
se kořeny špatně. V takových půdách může státi s prospěchem ještě třešeň, poněvadž má 
schopnost vnikati kořeny svými mezi drobné úlomky kamene, ale jiným stromům by se 
v nich již méně dobře dařilo. Zrovna tak i půdy nepropustné, těžké, jílovité dávají koře
nům malou možnost řádně se rozvinouti a proniknouti jimi do hloubky a šířky. Nejne
příznivější vliv na vývoj kořenů má však vysoká spodní voda, do které kořeny vůbec ne
vnikají a vniknou-li, brzy černají a hynou . 

Hlubokokořenné stromy jsou hrušeň, třešeň, ořešák, mezi plochokořenné patří 
všecky slívy, švestky, mirabelky a všecky podnože, na nichž pěstíme slívy, dále všecky 
jabloně (i na semenáči). Rovněž patří sem duzény a kdoule. Nejvíce plochokořenné jest 
jánče. 

Hlubokokořenné stromy vysílají své kořeny ponejvíce 2-3 m do hloubi, v půdách 
suchých , prostupných třeba i 5 m a více, proto stromy hlubokokořenné mohou se dobře 
dařiti jen v půdách hlubokých a za hlubokého stavu spodní vody. Stromy plochokořenné 
rozprostírají své kofony jen v povrnhních vTStvách půdy a kořeny jejich jdou nejhloubčji 
jen asi 1 m, zř'ídka více. Proto jsou stromy plochokořenné více vysazeny nebezpečí vy
vrácení větrem pfi rozmoklé půdě, kdežto stromy hlubokokořenné všem takovým nebez
pečím lehko vzdorují. 

Zajímavé je, že každá ztráta substance koruny (jako je stálé a hojné řezání, vyřezá
vání větví, průklest i omlazování stromů) má svůj odraz v obdobné ztrátě, resp. 
oslabení kořenů, poněvadž přívod látek asimilač1úch je v tom poměru i ke kořenům 
menší. 

O koříncích ssavých bylo již promluveno ve statích předchozích. Zajímavé je pouze to, 
že koř'ínky ssavé v půdě sušší jsou delší než v půdě vlhké, a že membrana ssavých kořínků 
je v půdě pro vodu a v ní obsažené roztoky solí živných velice lehko prostupna a že má 
schopnost, ovšem jen v určitých mezích , vybírati si podle potřeby z látek živných pouze 
to, čeho potřebuje. Tak na př. nepotřebuje-li dusíku , přestává i osmotické proudění této 
látky do buněk kofonových a béře jenom t y látky, kterých potřebuje. 
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Kofony ssavé mají totiž zvláštlú schopnost, resp. sílu osmotickou , kterou z půdy vodu 
a látky v ní rozpuštěné béřou čili ssají. Tato úhrnná síla je dosti veliká a pohybuje se až 
mezi 7-17,7 atmosférami a právě tato síla umožňuje stromu i při zdánlivě such é půdě 
vyssáti z ní ještě vodu a jiné živné látky. 

P odle Matuly největší sílu ssací má žilienka 17,7, po ní přijde višně, pak kdoule, 
ořech , třešně, hrušně. To jsou vesměs stromy da.řící se i v půdách poměrně dosti suchých , 
poněvadž velká ssací síla jejich kořínků jim život v ptl.dách umožňuje, kdežto slíva, švestka 
(8,5), meruňka, jabloií jsou proti suchu velice citlivy, poněvadž ssací síla jejich kořínků 
je daleko menší a nedovede ze sušší půdy vyssáti v odu a výživu. 

Kořeny se v půdě rozvětvují zrovna tak jako koruna stromů; tvoH své hlav ní ko
fony, kořeny postranní a z nich vyrážejí zase vedlejší až do nejmenších vlasových kofínkú, 
a to všechno dohromady tvoří stálou korunu kořenovou, která stále se rozrůstá a do délky 
roste. Jenom kořínky ssavé, které jsou jen setiny milimetrů široké a jenom několik mili
metrů dlouhé, jsou něco pomíjejícího a žijí pouze krátce, aby ustoupily zase st ále nově se 
tvořícím. 

J ako koruna stromu má své doby maxima vzrůstu a klidu, zrovna tak i kořeny mají 
doby svého maxima vzrústu a poměrného klidu. Největší vzrúst kořenú do délky je v mě
síci dubnu, květnu a červnu. Pak nastává doba klidu, po níž dostavuje se opětné, ale již 
menší maximum vzrústu kořem\ v měsíci září a říjnu, aby pak zase ustoupila době po
měrného klidu, v které však kořeny přece pracují, ale málo. Pracují i dlouho do zimy, do
kud velké mrazy jejich činnost n ezastaví, aby zase po novém roce, obyčejně ke konci 
ledna nebo počátkem února, j akmile největší mrazy pfostanou, opět činnost svou obnovily. 

Tyto poznatky mají velkou dúležitost při sázení stromů. Aby se s největší vyhlídkou 
na úspěch stromy nově sázené ujaly, nutno sázeti je v době, která předchází n ebo sou
časně je největší periodou vzrůstu, to jest v březnu a dubnu na jaře a konec září a říj en 
na podzim. V krajích teplejších je rozhodně dáti přednost sázeiú časnému podzim1úmu, 
poněva.dž na podzim sázený strom může se j eště před počátkem zimy zakořeniti a na jafo 
již přijde do doby maxima vzrústu , takže dobu letního sucha prodělává již s dobře vyvi
nutými kořeny a ne1ú nebezpečí zániku tak velké, kdežto v krajinách studenějších dává 
se přednost sázeiú janúmu, poněvadž nízká temperatura podzimu a event. deště zabrzďují 
tvoření se nových kořínkú a strom se před počátkem zimy nezakoření. Mimo to letní peri
oda sucha v krajích studenějších neiú tak dlouhá, aby stromu nově sázenému ublížiti 
mohla. 

Kmen. 
Jeho úkolem jest nésti korunu a přiváděti k ní látky živné z půdy od kořenů a odvá

děti nazpět ke kořenúm asimiláty vytvořené v koruně stromu. 
Strom, který dostáváme ze školky, má vlastně kmen umělým způsobem vyhnaný do 

výše . Kdyby strom rostl přirozeně, byl b y již od spadu rozvětven, jeho koruna počínala 
by již dole, zrovna tak, jak tomu bývá u lesních jehličnatých stromů. 

Školka ovocnářská nám tedy dodává jen uměle vypěstěné kmeny. Kmeny bývají 
různě dlouhé. Tak mluvíme o vysokokmenu, je-li kmen dlouhý 180-250 cm, o polo
kmenu, když má délku kmene 120- 150 cm, o iúzk okmenu neboli krsku s kmenem dlou
hým 40- 75 cm. 

Vysokokmenů užívá se obyčejně k výsadbám ve velkosadech , kde ch ceme pod nimi 
pěstovati podplodiny nebo k stromořadím u cest, aby se pod nimi nerušeně mohlo jezdit, 
polokmen hodí se v íce k výsadbám zahradním a rovněž tak i nízkokmen (krnek). 

Různé druhy ovocn é a odrůdy tvoří přerúzné kmeny . Některé jsou tak kř-ivé (ma.I.é 
nerovn osti neškodí, ty vymizí časem), že jen s největší potíží poda.i"í se nám je vyrovnati, 
na př. semenáč meruňkový, jiné zase rostou lffásně a přímo a sahají a.ž vysoko do koruny, 
jako tomu bývá u hrušní, třeš1ú, ořešáku, jiné zase hned na konci svém se rozvětvují 
v k orunu, netvoříce žádnéh o pokračování v koruně, j ak tomu bývá přečasto u jabloní, 
sliv, švestek, broskví, meruněk i kdoulí, duzenů a chceme-li dosíci přece i v koruně jaké
hosi pokračování kmene , múžeme toho docíliti jen násilným zpúsobem, řezem a vyva
zováním. Některé odrúdy rúzných druhů ovocných mají tak slabý vzrúst kmene, že se to 
rovná přímé neschopnosti tvořiti kmeny, jako tomu často bývá u některých ochůd 
jabloňových a nelze u nich docíliti dostatečně silnéh o kmene, který by dobře n esl korunu, 
takže jsme nuceni v tom případě nahrazovati uměle kmen neschopný k menem jiným, 
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který dobře roste , tím zpúsobem, že na podložce našlechtíme kmen dobře rostoucí a t eprve 
těsně pod korunou našlechtíme žádanou odrúdu ušlechtilou, čili užíváme t. zv. mezi
šlecbtění. 

Mezišlechtění užíváme též u odrúd, které silně rodí a které, jak známo, mají slabší 
kmen, jako na př. Evino, Prúsvitné žluté. Jindy užíváme též mezišlechtění i u ocb:úd dobře 
rostoucího kmene, jako na př. je Boscoopské nebo kmínová reneta, poněvadž se pozoro
valo, že na mezišlechtění rodí dříve a hojněji . 

K mezišlechtění pro t vorbu silného kmene u jablmú užíváme rádi zejména dobře 
rostoucích sladkých jablek nebo velice dobře osvědčil se též Cellini, u slabě rostoucích nebo 
silně r odících hrušní užíváme k mezišlechtěru Hardyho máslovky nebo Solánky nebo 
Poiteauovy (Poatóovy). I žilienka dává špatné a nerovné kmeny, které často nahrazujeme 
t ím, že na žilienkovou podložku našlechtíme silně a rychle rostoucí slívu Haralasovu, 
která za rok dává výhony až 2 m vysoké a příštím rokem již múžeme na ni našlechtiti 
žádaný druh ovoce, které na žilienkové podnoži dobře prospívá : slívy, různé švestky, 
brnskve a meruňky. 

Mezišlechtěru u všech clruhú a odrůd ovocných podporuje plodnost a její časnější 
nastouperu. 

Kmeny mohou býti v rúzných výškách šlechtěny : u země, uprostřed kmene i přímo 
pod korunou. Zejména dříve u žíval se hojně ke šlechtěru střed kmene. Nejlep ší zpúsob 
šlechtění zdá se býti těsně pod korunou, poněvadž pak celý kmen je semenáč, který oproti 
.vlivi'.1m povětrnostním je tvrdší než u šlechtilá odrúda našlechtěná hned nad zemí. 

I kmen je náchylný k různým chorobným změnám. Někdy pozorujeme na př. na 
kmeni, zvláště u mladých stromkú, že kmen velice málo sílí, že je stále útlý a že roste málo 
do šířky a kúra mu jaksi tvrdne, zasychá. Příčinou tohoto zjevu bývá obyčejně, že korkové 
vrstvy nalézající se na povrchu kmene příliš zbujely a jaksi škrtí vnitřní části kmene, 
hlavně kambiální, které pak nemají dosti volného místa ke tvo.ř·ení buněk dřevních ani 
lýkových. Strom t ím značně trpí, bývá nemocný, neduživý, nemá vzhledu zcb:avého 
stromu. Tu nezbývá nic jiného než zbaviti strom tísnícího jej korkového povlaku a udě
lati do kmene resp . kůry kmenové dlouhé zářezy protínající od koruny až dolú celou 
kůru až k vrstvě kambiální. Stačí úplně dva, vždy jeden na protilehlé straně kmene nebo 
tři . Tím úph1ě se uvolní napětí kúry, kmen vbrzku zesílí a stromek se zotav í. Zářezy 
je tfoba dělati ostrým nožem (žabkou zahradnickou) a vždy na j aře . Boettn er docela 
doporučuje u každého mladého stromu , stojí-li na místě 2- 3 roky, činiti vždy podobné 
dlouhé zářezy podélné, ježto kmen se t ím rozšiřuje a tvoří se nová kůra, která prý je lépe 
vodivá pro a similáty. Tyto zářezy pomáhají prý každému mladému stromku , jsou-li 
učiněny v druhém nebo třetím roce. Tak prý u třešní zamezuje se tím klejotoku, takže 
u tfošní je zejména doporučuje a také sám pravidelně je dělá a dostává prý pak vesměs 
kmeny zdravé a silné . Ve své zahrádce sám jsem vždy užíval u stromků 2- 3 roky starých 
podobných fozú čili jak se říká prostonárodně pouště1ú žílou , a stromky se vždy krásně 
vyvíjely. 

J indy se zase stává, že kůra kmene a také u mladých stromú na některých míst ech , 
puká a dostává t rhliny. Hlavně se t o stává, pforoubovali-li jsme takový bujně rost oucí 
a ještě mladý st rom nebo když třeba i poměrně mladší strom zmlazujeme pro nesprávný 
vzn1st koruny. V t om případě bývá vždy přítok vody a živných solí od kofonů sice nor
mální, ale pro strom roubovaný nebo zmlazený příliš sih1ý a nenachází dostatečné prostory, 
kde by se umístil, zejména když výroba asirnilátú je jen nepatrná nebo žádná. Proto je 
vždy nutno nech ati v takové koruně dosti mladších větévek, kam by živné soli a voda 
prouditi mohly. Někdy pukají kmeny i po silném hnoje1ú, resp. přehnoje1ú du síkatými 
hnojivy . 

I jinak mohou vznikati rány na kmeni, na pÍ'. ohlodáním od za.jícú, mrazem , rako
vinou a náhodný mi úrazy. Rány vzniklé prasknutím kůry nebo ohlodáním zajícú, úrazem, 
jsou-li j eště čerstvé, léčíme tím způsobem, že okraje ran hladce seřízneme, je-li t oho po
třeba, a zamažeme celou ránu směsí sestávající z jílu, v ody a luavinců čerstvých, do níž 
přidáme dosti hojně chlupú dobytčích (směs musí býti hustá, dobře promíšená a prohně
tená) a obvážeme plátnem nebo i obyčejným širším obvazem. Rány t akové se dost i dobře 
hojí a hojí se nejen z okrajú, nýbrž často i ze středu rány , poněvadž tam často zústanou 
i malé zbytky kúry , které pomáhají r ánu hojiti. J sou-li však rány již staršího data a za
schlé, pak po oříznutí okrajú zamazáváme je voskem nebo dehtem ovocnář'ským. Vždy 
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však děláme do kmene nad i pod místem zraněným několik kratších ostrých řezů sahajících 
až k ráně, abychom hojnějším prouděním šťav obojího cfruhu, které k místu zraněnému 
bujněji proudí, urychlili hojení. Rány rakovinné vyřezáváme až do zdravého dřeva, 
desinfikujeme silně 20% obyčejným karbolinem stromovým a zamažeme voskem nebo 
dehtem ovocnářským, po p:ř'ípadě i zde obvážeme plátnem nebo obvazem. 

U starších stromů zase kůrn ráda na svém povrchu bez jakéhokoliv účinku na spod
nější vi·stvy kfu·y praská a loupe se. Kůra popraskaná je pa.k přechovatelem mnohých 
škůdců, různých hub a lišejníln\ a proto se kůra taková oškrabává škrabačkou nebo drá
těným kartáčem na kus staré látky rozprostřené pod kmenem a pak pálí. I při tom však 
musíme se varovati, abychom nepoškodili kůru zdravou pod popraskanou. 

Když jsme takový starší kmen zbavili staré rozpukané vrstvy korkové, natfráme jej 
vápnem, což děláme jenom na podzim, nebo ještě lépe časně před jarem. 

Třebaže posudky o nátěru vápnem jsou n"tzné a z mnohých stran účinky tohoto na 
hmyz a houby docela popfrány, přece je nutno uznati alespoň tolik, že ničí zbytky mechů 
a lišejníků, které jsme škrabáním neodstranili, pomáhá a ulehčuje odloučení staré kůry 
a hlavně chrání strom před účinky mrazů. 

K nátěru stromu béře se vždy vápno pálené, jež vodou rozředíme tak, aby z něho 
povstala dosti hustá tekutina, která se ještě štětcem na strom natfrati dá. Je nutno však 
varovati před hustším natíráním stromů mladých s jemnou ještě kůrou, poněvadž vápno 
působí na tuto leptavě a ztěžuje dýchání kůry tím, že ucpává její póry. 

Někdy však se stává, že u mladých ještě stromků vyskytá se plíseň, lišejníky a všeli
jaké houby, ba často někdy dostaneme i ze školky stromek, jehož celý kmen je jimi pokryt 
a vzrůst jeho je všelijaký, jen ne dobrý; tu místo vápenného mléka máme výborný pro
středek obranný v kainitu, který mladým kmem\m nikterak neškodí, ba naopak dráždí 
kfu11 k bujnějšímu vzrůstu a rychlé obnově staré nemocné kfu·y. Pi'.tl kg kainitu rozpustí 
se v 1 kg vody a kmínek se tím vícekráte (vždy po týdnu) hodně vydrbe ostrým kartáčem. 
Tyto houby a plísně na kmeni vyskytují se rády v půdách chudých výživou nebo mokrých 
nepropustných. : 

U starších kmenů, ale i u mladších velice důležito jest ošetřování starých pahýlů, 
které na nich zbyly po špatném a nedokonalém odřezání uschlých nebo jiným způsobem 
zničených větví. Každý takový zbylý pahýl stává se nebezpečím nejen pro kmen, ale 
i celý strom, poněvadž jsa bez živných šťav odumírá a časem podléhá hnilobě, která po
kmčováním přechází i na kmen. Proto každý pahýl budiž hladce paralelně s kmenem od
říznut a je-li rána po něm zbylá větší (maličké rány hojí se za rok samy sebou, jsou-li 
jen hladce seříznuty) budiž voskem nebo dehtem ovocnářským zamazána, aby se zamezil 
přístup jakékoliv nákaze. 

Boettner doporučuje k zamazávání ran řezem způsobených a po ohlazení jich ostrým 
nožem masť t. zv. Mullerovu. Příprava její je následující: 500 g bílé pryskyřice roztaví 
se mírným zahřátím (ne žhavá plotna - nebezpečí ohně) a do této leje se, když již je te
kutá, pomalu za stálého míchání 500 g rovněž již zabátého řdehtu dřevitého čili ovocnář
ského, a přileje se k tomu 125 g lněného oleje; aby se stala směs vláčnější, přidá se tam 
ještě za stálého míchání a dokud je směs ještě horká 60 g dobrého lihu. Masť se nechává 
v nádobách nebo lahvích dobře uzavřených. Masť tato jest opravdu dobrá, užíval jsem jí 
dříve sám a mohu ji tudíž i našim zahrádkářům a hlavně sadařům dobře doporučiti. 

Ovšem masti této může se užíti pouze u ran čerstvých. Je-li rána již stará anebo kde 
hniloba z pahýlu zbylého již pfolrročila na kmen, musí se užíti jiného, silnějšího pro
středku. Nejprve nutno v ráně shnilé části důkladně nožem vyřezati a vyškrabati až do 
zdravého dřeva, pak desinfikovati 20% obyčejným karbolinem stromovým a zamazati 
dobře voskem nebo dehtem dřevěným, aby k ráně vzduch neměl přístupu a ránu plátnem 
obvázati. Je-li však rána již velltá, takže se již vytvořila celá velká dutina a jedná-li se 
o strom ještě dobře rodící, pak je nejlépe ránu vyčistiti až do zdravého dřeva, vykaTbolino
vati a vyplniti hustším cementem. 

Ještě na jednu věc nutno upozorniti. Často se stává, že se v zahradě z nedostatku 
místa uchovává hromada kompostu nebo hnoje pod stromy a že často plijde strom do té 
hromady. Nehledě ani k té okolnosti, že kořeny stromu se tím dostávají do velké hloubi! 
že přístup vzduchu ke kořenům je zamezen, strom silně přehnojován dusíkatými látkarru 
a ovzduší celé koruny je přesycováno výpary amonikálními, trpí tím značně i kmen a bývá 
vystavován různým nebezpéčím, poněvadž béře se mu jedna z hlavních podmínek života., 
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styk se vzduchem. Je to asi tak, jako bychom strom vsadili o metr hlouběji než patří . 
Následky takového stálého uskladnění kompostu nebo hnoje okolo kmene jsou pak ne
dozfrné. Strom třeba ne hned , ale jistě později (čím je strom mladší, tím hůře) začne chřad
nouti, prosychati, jedna větev po druhé se mu musí uřezávati, přestane roditi a hyne. 
Proto kompost ani hnůj a vůbec žádná uskladnění jakéhokoliv návozu nepatří pod strom. 
A jsme-li již nuceni okolnostmi na př. stavbou n ebo jinak zvýšiti terén pod stromy, 
přesaďme stromy pokud se přesaditi dají, a jsou-li již starší a nepřesaditelné, vystavme 
okolo kmene malou kulatou zídku z cihel nebo jiného materiálu ve vzdálenosti asi 1/ 2 m 
od stromu, abychom alespoň kmeni uchovali přístup vzduchu. Strom se tím sice neza
chrání, zhyne pomalu také, poněvadž m á koi'·eny pl"íliš hluboko, ale alespoň se mu život 
o několik let prodlouží (viz obraz č. 30). 

Ke konci třeba snad j eště pl-ipomenouti, že dřevo skoro všech ovocných stromů je 
velice tvrdé, že daleko tvrdostí svou předčí stromy les1ú i modříny, že vyrovná se plně 
t vrdosti dřeva dubového i bukového a vyniká nad ně krásným fládrováním, a že je hle
daným artiklem v truhlářství. 

Obraz č. SO. Ochranná zeď kolem zasypaného stromku. 

Koruna. 
O konmě stromů n ebylo by vlastně třeba p sáti, poněvadž skoro celá kniha se jí 

zabývá, ale jsou přece jen mnohé věci, o kterých se celkově nepojednávalo a jež ~znáti je 
pro našeho zahrádkáře nebo sadaře velice clůležito. 

Na vývoj koruny má velký vliv klima a vlhkost vzduchu. V zelních jižních , kde 
p.fovláclá suchý vzduch a je nadbytek slunce, jsou stromy ovocné nižší, mají náklonnost 
růsti více do šíře, kdežto v luajinách chladnějších a vlhčích dosahují stromy ovocné 
značné výše a jsou poměrně štíhlejší. I v plodnosti jsou velké rozdíly. Plodnost stromů 
v luajinách chladnějších je daleko nižší než v luajích jižnějších. Tak na př. v Německu 
(české statistiky nejsou mi známy a jsou těžko přístupny pro mě) nejvýnosnější jabloň, 
vysokostrom (průměr vzat za 40 let počínaje rokem sázení) přináší průměrně ročně 
61,12 kg a nejméně íů·odná průměrně 12 kg. V I t alii severní nejvýnosnější jabloň, vysoko
strom, Anurca (průměr vzat za 14 let počínaje rokem sázení - tedy pro Italii průměr 
nepříznivý vzhledem k Německu) přináší ročně průměrně 292 kg a nejméně výnosná -
bílý zimní kalvil 47 kg. Tecly skoro 4-5krát tolik. Nejplodnější hruška vysokostrom 
přináší v Německu 127,45 kg ročně a nejméně plodná 20,50 kg. V Italii však přináší nej-
1'.u·oclněj ší hruška - Grassanská - na krslcu ročně 73-75 kg a nejméně úrodný krsek 
(zimní děkanka.) 23,75 kg. 
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Počítáme-li s tím, že na plochu obsazenou vysokostromem (78 m 2) vejde se, počí

táme-li u jednoho krsku hruškového plochu velice volně obsazenou 10- 16 m 2, nejméně 
7 krsků i více, je to plodnost u nás pHmo obdiv vzbuzující. Této plodnosti jest příčinou 
slunce a klima jižnější. 

Koruna tedy potřebuje jak k správnému vývoji tak i k plodnosti v prvé řadě slunce. 
A to nutno vždy a všude zdůrazňovati. 

Tvar koruny je udán vždy chuhem ovocným a možno tu v celku rozeznávati 2 typy 
korun. Typ korun vysokých, pyramidálních nebo kuželovitých (hrušeň, třešeň, ofo.šák) 
a typ korun více plochých, širokých a kulovitých (jabloň, slíva, broskev, meruňka, švestka, 
kdoule, duzén). Těmto dvěma typům koruny odpovídá i koruna kořenová (koruna kol-e
nová hluboká a plochá). 

Hrušeň a třešeň dosahuje výšky 10-25 m, jabloň, višeň, slíva, švestka, broskev, 
meruňka, kdoule výšky 5-10 m. 

Ale výška stromu nemá pro našeho zahrádkáře a ovocnáře té d1iležitosti jako šířka 
koruny, poněvadž jenom podle této řídí se osazení. Je tedy důležito znáti více tuto. 

Nejširší korunu má ořešák , 12-15 m. Nejmenší šířky dosahuje koruna u jánčete, 
2-3 m a u hrušně na kdouli také průměrně asi 3 m až 4 m. Malou šffi koruny mají též 
třešně na mahalebce a jabloň na duzénu, průměrně asi 5 m. Jabloň na vysoko- a polo
kmenu a hrušeň a třešeň na vysokokmenu i polokmenu mají šffi asi průměrně 10 m. Ale 
téže šffe koruny dosahují i Jusky, jsou-li šlechtěny na semenáči. 

Čísla tato jsou směrodatna a podle nich je bezpodmínečně nutno říditi se při vysazo
vání stromů, nemají-li si stromy vzájemně překážeti, jeden druhého stíniti a slunce, 
kterého u nás máme tak málo, jim bráti, a chceme-li, aby byly větve, pokud je to možno, 
až dolů dobře ověnčeny. Kdo tak nečiní, připraVl1je se sám o velkou část úrody. 

Ovšem je třeba vzíti v úvahu též jakost půdy. V půdách málo živných, špatných, 
múže býti prúměr koruny o 1 m a tfoba i více užší a opačně zase v púclách velice živných 
a dobře propustných zase o 1 m event. i více širší, ale to na věci mnoho nemě1ú a nutno 
vždy říditi se čísly uda.nýnii. 

O výnosu užitku ovocného určitó plochy nám k dispo
sici jsoucí nerozhoduje nikdy počet stromú na ploše té vy
sazených, nýbrž pouze a jedině velikost plochy, která je zde 
rozhodující, jak názomě vystihuje obrázek lu-esleuý podle a 
Boettnera (č. 32.). Nezískáme tedy hustým sázením stromků 
ničeho , naopak ztrácíme. 

Koruna rozhoduje i o včku stromu. Čím má strom větší 
korunu, tím déle je živ a tím déle plodný. Nejdéle žije ořešák, 
s jehož plodností možno počítati 100 i více let. Jabloň je 
ploc.lna asi 60 let, hrnšeň může býti dobře ploclna i 80 let, tře
šeň asi 60 let, ostatní peckovice 20-30 let, hrušeň na kdouli d --'~~ 
přes 30 let i 40, jabloň na duz6nu přes 40 let, třešeň na maha
lebcc 25-30 let, jabloň na jánčeti asi 30 let. 

Ovšem strom múže býti daleko déle živ, ale čísla zmí
něná jsou asi hranicí dobré plodnosti, po níž již strom ve 
své plodnosti a jakosti přinášeného ovoce značně ochabuje. 

Očka. 

Základem vzrůstu všech částí stromu jest očko. Z očka 
vyroste i celý ušlechtilý strom. J eho úloha jest tedy velice 
důležitá a proto je nutno u něho se déle zdržeti. 

Očko vyrústá vždy až na jednu výjimku v úžlabí listú 
mladé ratolesti a má již od počátku svého vzniku v sobě 
zárodek toho, co z něho v budoucnosti se vyvine, buď větévka 
nebo list nebo později i pupen květný. Očko není jen nějaký 
útvar zevní na ratolesti sedící, nýbrž každé očko, ať již vy
vinuté nebo nevyvinuté má svůj základ hluboko v kůře vět
vičky sedící, který sahá až k hlubokým vrstvám kambia 

Obraz č. 31. Podélný řez očkem 
a ratolesti. 

a ) povrchní část kl'.lry letorostu, 
b) její část lýková, c) kam
bium, d) vegetační kužel očka. 
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(obraz č. 31). Kdybychom. takové očko po jeho délce rozřízli, uviděli bychom, že je 
složeno z většího počtu nepatrných lístečků obalových , v jejichž středu sedí maličký, 
nepatrný kůželek tkáně dřevité, t. zv. vegetační kužel, z kterého vytváří se potom buď 
větévka, list nebo květ. 

Očko je s počátku jen m.alounké, ale časem, jak roste list, v jehož úžlabích se očko 
tvoří, roste i toto a prodělává pomalu svůj vývoj a když list odpadl, je zde již očko ř'áclně 
vyvinuto; pak již mu neříkáme očko, nýbrž puk nebo pupen, ač v terminologii, zejména 
při~i"ezu se vžilo slovo očko. Na pupenu je již dobře znáti, co se z něho vyvine. 

.... ... 1 „ .· . 

·~ ; , 'l •• ··„ ~· , ... .... .• ·~ 
' · 

Obraz č. 32. a ) Stromy sázené ve vzdálenosti 5 m od sebe. Koruny velice husté, ozářené sluncem 
jen na své horní ploše. Vše ostatní je v hlubokém stínu. Následek je odum!rán! plodonosného dřeva 
v korunách, větve holé a plodnost snížená na třetinu. b) · Vzdálenost stromťl od sebe 8 m. Stromy 
rod! jen na horním polokruhu, větve v koruně zfistávají holé, poněvadž slunce a vzduch nemají 
volný přistup. úrodnost jen poloviční. c) Stromy 10 m od sebe. Slunce a vzduch mají všude ne-

rušený přístup. Plná úrodnost. Pro třešně a ořechy je i tato vzdálenost malá. 

10 
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Má-li v sobě zárodek budoucí větve, což je znáti na jeho špičatém a úzkém tva.ru , 
říkáme mu pupen dřevitý, je-li očko velké a více méně kulovité, je to pupen květný a mezi 
oběma druhy pupenů jsou t. zv. pupeny listové, které se nalézají hlavně na hátkých 
větévkách, jimž Hkáme plodonosné větévky a tvoří ze sebe docela více listů ba i celé 
růžice o 5-7 listech hustě vedle sebe uložených. Čím více listů tato růžice listová v sobě 
chová, tím větší je pravděpodobnost, že se z konečného jejich očka vytvoří pulr květný , 
poněvadž očko je živeno přemír.ou asimilátů v listech těch tvořených. 

Ale každý velký a kulovitý pupen není ještě pupen květný, třeba stál i na krátkóm 
plodonosném elfovu. Zejména u hrušní a jabloní můžeme býti často zklamáni v našem 
očekávání, že máme před sebou puk květný. J sou to pouze t. zv. pupeny přechodné , 
které nejsou ještě pupeny květnými a počítati se musí stále ještě k pukům dfovitým, ač je 
oprávněna naděje , že rokem příštím se z nich již vyvine pupen květný. 

Všechny puky jsou t edy v základě svém puky dřevitými a teprve v dalším vývoji 
svém přeměňují se v puky květné. Tato přeměna však nemá příčiny svojí v puku samém, 
R.by každý puk dřevitý proměnil se časem v puk květný, nýbrž vše záleží na zevních 
okolnostech a jenom ty rozhodují, zda puk dřevitý promění Se v puk květný. J e-li stťom 
živen přemírou solí živných , zůstává pak dřevitý puk pukem dřevitým i na dále. Má-Ji 
však převahu asimilátů, ukládají se asimiláty jako reserva, zejména v okolí oček a tato 
přetváří puky dřevité v puky květné. Vliv na tvorbu asimilátů mají však vždy okolnosti 
zevní, jako jsou slunce, poloha stinná nebo slunečná, období roční, poloha větévky, výživa 
správná, slabý nebo silný vzrůst stromu atd. 

Puky květné vytváří se u stromů s ovocem jaderným obyčejně na konci plodových 
větviček, ale mohou se též tvofiti, ač zHcUrn, i v průběhu starších letorostů , ovoce pecko
vité tvoří svoje puky květné po straně větévek buď jednotlivě nebo ve skupinách o více 
květech nebo sedí na konci luátkých plodonosných větévek, kterým říkáme větévky kyti
cové. Broskve tvoří svoje květné puky většinou ve spojeni s očky dřevitými buď jedním 
nebo dvěma anebo sedí tyto na konci krátkých plodonosných větviček kyticových v celých 
skupinách. : 

Všecka očka jsou na letorostech stromů ovocných uspoi'·ádána spirálovitě a sice na 
dolní a horní části letorostů sedi hustěji a jsou méně vyvinuta, očka uprostřed letorostů 
sedí od sebe dále a jsou vždy vyvinutější, což má svůj velký význam při řezání roubů nebo 
pl-i očkování. 

Tímto vyjmenová1úm puků dřevitých, pfochodných, květných a listových jsme ještě 
nikterak neukončili řadu oček existujících a. vesměs důležitých. 

Jak právě řečeno bylo, jsou na dolním konci letorostu očka slabá, kterých vyvinouti 
letorost již nemá síly, a očka ta, ač základ jejich také tkví v kambiálních vrstvách kůry, 
zústanou nevyvinuta, malinká , ale jsou živá a můžeme je kdykoliv nějakým dráždidlem 
na př·. řezem donutiti k vývoji. Těm očkům říkáme očka spicí. 

Ale každé očko vyrostlé na letorostu má vedle sebe s každé strany ještě po jednom 
očku s počátku skoro neznatelném, a.Je dobfo znatelném již na rok starém výhonu jako 
nepatrné, malé vyvýšeniny, ja.ko malinké polštáříčky s malilinkým očkem uprostřed , 
kterým říkáme očka vedlejší. 

Tato očka vedlejší má na své basi i každá větévka i větev, poněvadž orgány tyto 
vznikly též z očka, které mělo také svá očka vedlejší, jenže na větévce nejsou tak znatelna, 
ale můžeme je kdykoliv chceme, donutiti řezem ke vzrůstu, tfoba by i větévka byla stal'ŠÍ, 
jenomže onen výše zmíněný polštáříček se zde značně změnil a stal se z něho již dobfo vy
vinutý, ztluštělý kroužek, na němž je kůra jakoby rýhovaná. A v těchto rýhách sedi ve
dlejší očka větévky, a tomuto útvaru kruhovitému, rýhovanému, říkáme včtevní kroužek , 
čili správněji pa.tka, anebo podvalek. A právě proto, :l.e v podvalku sedí vecUejší očka, 
nesmíme nikdy řezati starší větévku nebo větev ani žádný letorost pod poclvalkem, ný brž 
nad ním, abychom neseřeza.Ii sebou i očka vedlej ší, z nichž potom arci by již žádné nové 
letorosty vyrůsti nemohly (viz obr. č . 122). Jenom tam, kde řežeme větev zbytečnou, jíž 
se zbaviti chceme definitivně a nechceme, aby na místě tom nové letorosty vyrostly, fo
žeme pod podvalkem paralelně s kmenem nebo větví a ne jako dosud se všude učilo, šikmo. 
V mluvě zahradnické se říká řezati na poclvalek nebo pod podvalek. 

Mimo tato očka spící a vedlejší máme j eště očka t. zv. adventivní, čili pomocná 
neboli nahodilá. Nahodilými jmenujeme je proto, že netvoH se již v úžlabí listů, nýbrž 
kdekoliv a nahodile tam, kde jich je právě potřeba a vyrážejí pHmo z kmene nebo starých 
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větví. Tak na př. tvoH se tam, kde jsme starou větev přeřízli a tvoří se zde blízko pod řez
nou plochou nebo třeba i někdy na kalusu , který má ránu zhojiti a vyrážejí v mohutné 
ratolesti, kterým říkáme větve omlazující nebo též vlky. Tyto větve omlazující neboli 
vlky tvoří se hojně u st arších stromů kdekoliv v kol'Uně nebo i u poměrně mladších stromů 
na vrcholcích oblouku plodového - viz vysokostromy - aby se z nich vytvořila další 
poschodí koruny. '.'ryto všechny větve v yrážejí z adventivních oček, ač někdy není vylou
čena možnost , že pocházejí i z oček spících , ale možnost ta u příliš starých větví je málo 
pravděpodobná, poněvadž očka spící zde již dávno zhynula. 

Docela i na poraněných kořenech tvoří se adventivní očka, kde zejména mají velkou 
cliiležitost , poněvadž z těchto kofonových adventivních oček vyrůstají potom hojné odnože 
čili t. zv. oclkopky, jak tomu bývá často u švestek, ale i u jiných drnhů ovocných. 

Všechna tato posledně jmenovaná velice cenná očka (spící, vedlejší, adventivní) 
vyvíjejí se však v letorosty, větve omlazující nebo orlkopky jenom po určitém násilném 
zásahu (řez , poranění, zaštipování hluboké, porucha vz1úklá v cevách vedoucích šťávy 
živné, poranění kofonů pluhem nebo kopáním aM.). 

Hojností oček adventivních a dlouhým životem oček spících vyznamenávají se pfo
devším hrušně a jabloně, takže bez obavy můžeme se odvážiti na nich i zákroků větších, 
jako jsou silná prořezání koruny i omlazování. Za to u peckovic je již omlazování koruny 
riskantnější, poněvadž u nich spící očka brzy hynou a adventivní očka nevyvíjejí se tak 
snadno a vyvíjí se jich jen málo. · 

Rovněž i poloha větve nebo letorostu má na vývoj všech oček velký vliv. Čím je 
větev v poloze šikmější, tím lépe se na iú očka vyvíjejí, je-li v poloze vodorovné, vyraší 
na ní skoro všecka očka v malé plodonosné větévky a ohneme-li větévku obloukem dolú, 
nevyrazí z konečného očka, nýbrž přímo z vrcholku oblouku, třeba by to bylo i spící nebo 
i adventivní očko, nová větev dovrchu rostoucí (viz obraz další). 

I řezem velice ovlivňujeme vývoj oček. Normálně roste letorost tak, že očka na hor
ním konci letorostu t eprve ve vývoji jsoucí jsou hustější a slabší , rovněž tak očka naléza
jící se na dolním konci letorostu, ba t ato zůstávají obyčejně očky spícími a jenom střed 
letorostu má očka vyvinutá , silná. Zkrátíme-li však let orost , stane se nejsilnějším očkem 
nové očko konečné a očka spodnější vyraší již silněji než dříve, ba vyraší i některá spící 
očka . 

Na principu tom založen jest řez tvarovaných stromů a bude široce vyložen v kapi
tolách o řezu tvarovaných stromů. 

Každý zákrok násilný do substance stromové má velký vliv na očka. Někdy ve 
smyslu zlém, někdy dobrém. I utrhne-li se list u právě se vyvíjejícího očka, zústane očko 
ve svém vývoji zpět, poněvadž jsme mu vzali skoro všecky vyživovací látky a ani v roku 
příštím se dobře nevyvine, vyroste pouze slabě a jen za velice příznivých podmínek vy
roste z něho kratičká ratolest. 

Větve a plodonosné větévky. 

Vzrůst všech částí koruny začíná na j a.ře a končí pravidelně v červnu. Hned s počátku 
jest vzni.st mírný, pak velice bujný a pak zase ponenáhlu ubývá. Příčinou toho jest ta 
okolnost, že stále rostoucím množstvím listů přibývá asimilátů , jež krotí př'íliš bujný 
vzrúst až jej v červnu zastaví úplně. P ak nastává ve vzni.stu doba klidu, které užívá strom 
k stále většímu hromadění se asimilátů, jež se ukládají v stromě jako reserva. Po této 
době klidu , která trvá asi do druhé polovice srpna., dostavuje se nová doba vzrt'.tstu letního 
- t. zv. doba druhé mízy - která však netrvá obyčejně dlouho a bývá podmíněna větší 
vlhkostí půdy následl{em vydatnějších srážek vodních . 

Někdy mimořádně, když po delším trvalém suchu nastane perioda dešťů vydatných , 
múže se dostaviti i třetí perioda vzrústu buď ke konci léta nebo i na počátku podzimu. 
Tato mimo1·ádná třetí perioda vzrůstu není stromu nikterak na prospěch , ježto stromy 
při ní často rozkvetou a ztrácí tak násadu květnou pro příští rok a dřevo v této periodě 
vyrostlé nevyzráním pak často vymrzává. 

U mladých bujně rostoucích stromů může však perioda vzrůstu jarního trvati bez 
přestání až clo podzimu. Bývá to zaviněno hlavně přesycením půdy hnojivy dusíkatými 
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a vydatnou vláhou, kterou přinášejí moluá léta. Ratolesti těchto stromů bývají zejména 
na konci svém nevyzrálé a trpí pak silně mrazy. 

Rovněž tak stává se to u tvarovaných stromů , které byly pozdě ke konci léta zašti
povány a ·tím cfrážděny k novému vzrůstu letorostů, které pak nemohou dobře vyzráti. 

Tento právě vylíčený postup vzrůstu jeví se i ve vývoji a uspořádání oček na leto
rostu. V době počínajícího vzrůstu jarního, dokud strom jen pomalu roste, tvoří se očka 
hustě vedle sebe a jsou málo vyvinutá (dolní spící očka letorostů), v době bujného vzrůstu 
stojí dále od sebe, mají prostory mezi sebou čili t. zv. internodie delší a jsou vyvinutější 
a v době končícího se vzrůstu jarního (v červnu) stojí zase hustěji u sebe a jsou méně 
vyvinuta. 

Veškeré živé dřevo koruny můžeme rozděliti na 2 velké části, na část dřevotvornou 
a část plodonosnou. 

Mezi části dřevotvorné, tvořící kostru koruny, čítáme: 

a) Větve hlavní, které vyrážejí hned z kmene. Jejich úkolem je tvořiti nosnou část 
koruny a sloužiti jako spojovací článek výměny živných látek mezi kořeny a listy. Jejich 
vzrůst děje se tím způsobem, že každoročně vyrůstá na jejich konci prodlužující nebo 
vedoucí výhon, který v roce jeho vzniku nazýváme letorostem, pak jenom výhonem a když 
zesílil a zmohutněl, větví. Z těchto hlavních větví tvoří se u vysokokmenů a lusků keřo
vitých: 

b) Větve vedlejší, které pak, když se dále nerozvětvují, nesou na konci a i v prúběhu 
svém plodonosné orgány. U stromů tvarovaných jest tomu jinak. Tam plodonosné 
orgány vynl.sta.jí hned bez přechodu z hlavních větví. 

Orgány plodonosné jsou: 

Větévky plodonosné různé délky od 2-3 cm do 25 cm. Tyto plodonosné větévky 
podle své délky a zvláštní povahy vzrústu mají své rúzné názvy. Tak na př. Němci rozezná
vají mezi nimi FruchtspieBe, .-Fruchtrutten, Fruchtsprossen, RingelspieBe, Quirlholz atd„ 
ale marně hledám v celé mně přístupné české literatuře ovocnářské české názvy pro tyto 
různé útvary mimo čechovu „Nauka o pěstová1ú ovocného stromoví", která má pro 
některé ty útvary česká pojmenováni, ale zdá se mi, že ne úplně vždy vhodná a přiléhající. 
Proto nezbývá mi nic jiného než spokojiti se pouze popisem jednotlivých útvarú, event. 
k nim přičleniti, pokud jsou, názvy čecbovy . 

1. Plodonosné větévky dlouhé (viz obraz č . 33). Všecky, když rodí, rodí zpočátku na 
svém konci. Po celé své délce jsou opatřeny dřevitými očky, které nám dávají záruku 
dlouhého života plodonosné větévky. Nesmí býti řezány, zejména ne u tvarovaných stro
mů, pokud u těchto nepřesahají prostoru špalírem vymezeného. Některé odrůdy ovocné 
nesou květy a plody pouze na dlouhých větévkách a bylo by velkou chybou je řezem krá
titi, poněvadž bychom se tím připravovali o plody a snad trvale. Němci je nazývají 
F:ruchtrutten. 

Za.jímavy jsou svojí strukturou plodonosné útvary krátké pod 5 cm délky. 
2. Nejkratšími z nich jsou t. zv. puky listové, které se později určitě přemě1ú v květný 

puk, až dostanou více listú a budou lépe zásobeny reservami asimilátů . Tyto listové puky 
rostou velice pomalu, prodlužujíce se každý rok jen o nepatrnou část. Přemění-li se 
v květný puk brzo, říkáme takovým pukům pnlcy květné lc větvi pfisedlé. Tyto útvary jsou 
velice choulostivy a obyčejně po nich zůstávají místa holá (viz obraz č. 33). 

3. Nepřemění-li se puk listový brzo v květný puk k větvi př'isedlý, nýbrž pomalinku 
roste dále, vytváří se z něho časem malilinká plodonosná větévka, 1/ 2 i více centimetrů 
dlouhá, která jest zakončena skupinou listů, t. zv. rúžicí listovou o 3- 6 listech i více 
a uprostl"ed nich sedí jedinké, všem listúm společné očko , které se obyčejně přeměňuje 
v puk květný, ale také nemusí. Nevyvine-li se puk květný, listy na podzim spadají a zůstá
vají po nich jen jízvečky, poněvadž Jisty nemají ve svém úžlabí oček, nýbrž mají všecky 
dohromady jen jedinké střední očko a jízvečky ty dávají malému útva.ru plodonosnému 
zvláštní rýhované kroužkovité vzezření, kterému ředitel Čech dává jméno „kroužkový 
trn", jiní jméno prstencový plodonoš, což by bylo úplně nesprávné pojmenování, poněvadž 
zde žádného plodonoše není, ten vyvine se teprve po nasazení plodu. Němci říkají tomuto 
útvaru RingelspieB. Snad by nejsprávnějším pojmenováním bylo „prsténcový výhon" 
podle Vaňka. 



zejména 

~ta zašti
vyzráti. 
na leto

í se očka 
1 vzrůstu 
vinutější 
ou méně 

~tvornou 

.nou část 
y. Jejich 
jící nebo 
makdyž 
1ků keřo-

průběhu 
odonosné 

větévky 
rozezná

llolz atd. , 
pro tyto 
má pro 

·iléhající. 
·,event. 

~átku na 
jí záruku 
[ých stro
ri ovocné 
zem krá
nazývají 

květný 

1 
vé puky 

p.ění-1~ se 
~ary JSOU 

omalinku 
ntimetrů 

ch i více 

!
eměňuje 
azůstá
í všecky 
nosnému 
oužkový 
oněvadž 

jí tomuto 
výhon" 

O r g á n y s t r o mu. 149 

Nenasadí-li krnužkový trn květného puku, prodlužuje se ročně as o 1/ 2 cm, o délku 
původního očka, a roste tak do délky zachovávaje při t om stále svoje luoužkovité vzezření, 
až konečně nasadí květný puk, což je vždy závislo na převaze asimilátů. Mimo očko vrcho
lové nemají tyto kroužkové trny v celém svém průběhu mimo velice slabá očka vedlejší 
žádných oček a právě proto jsou to útvary velice choulostivé, což má svůj význam u tvaro
vaných stromů. Vylomí-li se náhodou očko vrcholové nebo nenasadí-li plodu, hyne celý 
lu'oužkový trn pro nedostatek oček náhradních a zanechává po sobě jen prázdné místo. 

4. Jak trny lrroužkové tak i puky květné k větvi přisedlé mohou býti zachráněny jen 
tím způsobem, přinesou-li plod. Každý plod ovoce jadernatébo má před svou stopkou 
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Obraz č. SS. Plodonosné orgány stromu. ci) puk listový, b ) puk květný k větvi přisedlý. Nepře
měnl-li se puk listový v puk květný, vyroste z něho časem a velice pomalu prsténcový výhon 
c), d), e), který lze zachrániti jenom když vytvoř! plod s plodonošem f), g) kroužková větévka 
podle Cecha. Němci ji nazvali FruchtspieE. h) kroužková větévka delšl. Obě jsou nejlepšlmi 
plodonosnými orgány, poněvadž mají dřevitá očlta. k) plodonosný ( ? ) trn, Z) německý Quirlholz, 

m) plodonosná větévka dlouhá, o) předčasné letorosty. 

zvláštní naduřeninu v podobě ploché malé palice, v níž je uchovaná reserva asimilátů, 
z nichž plod žije. Tuto naduřeninu nazýváme plodonošem a na něm tvoří se nová očka 
dřevitá, jež zaručují již delší život trnům kroužkovým i přisedlým pukt\m květným, ba 
při větší zásobě živných látek vyrůstají zde i nové plodonosné větvičky. 

5. Podobné útva.ry jako kroužkový trn jsou krátké plodonosné větévky, které se liší 
od lo:oužkového trnu tím, že jsou poněkud delší, vyrůstají v jedinkém roce a nejsou v prů
běhu svém lu'oužkovány, nýbrž obsazeny očky dřevitými a na svém vrcholu zakončeny 
buď silnějším pukem dřevitým nebo pukem květným. To jest nejlepší, velice úrodná 
plodonosná větvička, dalšího vzrůstu schopná. Zda však název kroužková větévka jí vy-
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hovuje, pochybuji, poněvadž kroužkovaná není a tím právě se liší od kroužkového trnu. 
Němci útvar ten nazývají „FruchtspieB" . 

6. Zvláštním útvarem, který se někdy místo plodonosné větvičky vytváří, jsou krátké 
větvičky zakončené trnem, které obyčejně nemají oček žádných anebo tu a tam jsou ve 
svém průběhu opatfony několika, jedním nebo dvěma očky dřevitými. Zvláštní známkou 
jejich je, že netvoří puků květných ani plodů, leda snad po určitých zákrncích - viz tvaro
vané stromy - a proto se mi nezdá pro ně vhodným čechův název „plodonosný frn" . 
Němci jmenují útvar ten „bedornter Trieb" (viz obraz č . 33). Vyskytá se ponejvíce 
u švestek a slív, ač ani u jabloní a hrnšní ne1ú žádnou zvláštností. 

7. Na všech stromech poněkud odrostlejších , ale i na mladších, déle nesoucích, tvoN 
se silně rozvětvené plodonosné větvičky, sestávající ze samých kroužkových větévek 

Obraz č. s4. Květné puky a květy peckovic nesedl nikdy na koncich letorostťi, nýbrž j en po 
stranách. Konce letorostO tvoří vždy očko dřevité. Očka dřevitá provázeji i puky květné. Vedle 
toho tvoří se květné puky i květy na kratičkých větévkách kyticových. ci) kyticová větévka třešně 
s očkem dřevitým na vrcholu, b) k yticová větévka broskve, c) slabý letorost broskve s květy, bez 
oček d·řevitých, d) -sHný letorost broskve s květy i dřevitými očky, e) detaily květných i dřevitých 

pukťi. 

a plodonošů, ne nepodobných maličkým parohům, pro něž českého názvu vůbec nemáme 
a které nazývá Němec pHpadným slovem „Quirlholz" (viz obraz č. 33). 

Tyto všecky útvary plodonosné jak delší tak i ty nejkratší nalézáme jak u lu·ušní 
tak i u jabloní a mluvíme-li o nich lu·omadně, nazýváme je plodonosnými orgány. 

Zvláštním útvarem, leč ne plodonosným jsou t. ZV. vfedčasné letorosty. Roste-li stro~ 
velice bujně - zejména rády to dělají broskve, meruňky, réva vinná, ale i tvarovane 
hrušně i jabloně - tvoří se na letorostech čerstvých ještě olistněných z postranních oček 
nové letorosty, které nazýváme předčasnými letorosty, poněvadž tvoří se již pfodčasně na 
letorostu ještě zeleném, letošním. ., 

U peckovic jsou tyto poměry docela jinačí. U hrnšní a jabloní se puky květné netvo1! 
nikdy na letorostu letošním - ač i zde jsou výjimky, o nichž bude ještě zmínka - nýbrz 
vždy na letorostech starších a vytváH se obyčejně na konci plodonosných větviček . 
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U peckovic je tomu zrovna obráceně. Zde tvoří se puky květné vždy a jedině na letorostech 
letošních a nikdy na koncích letorostú, nýbrž konečné očko je u nich vždy dřevité a puky 
květné tvoří se jen po stranách letorostú. Vedle toho mohou se tvořiti puky květné i na 
kratičkých orgánech podobných luoužkovitým trnúm ovoce jaderného, kterým říkáme 
větévky kyticové (viz obraz č. 34). K.větné puky sedí zde vždy na vrcholu kyticové větévky 
ve skupině 3-5 i více kusů a uprostřed nich jako zakončení větévky sedí puk dřevitý, 
který zaručuje jejich další vývoj . rryto krátké kyticové větévky jsou u třeš1ú, slív, švestek 
a meruněk hlavními nositeli plodnosti. Vyskytují se sice i u broskví a višní, ale zde nejsou 
již hlavními nositeli plodnosti, nýbrž nejhodnotněj ší puky květné sedí u nich po stranách 
letorostů silných a dlouhých , kde vyskytují se buď jednotlivě nebo ve skupinách po dvou 
vždy provázeny očkem dřevitým. Na slabých letorostech broskví tvoří se sice též hojnost 
puků květných , ale ty jsou skoro vždy bez puků dřevitých, tento je jen na vrcholu leto
rostu a bývá obyčejně slabý Inimo několik většinou spících oček na basi letorostu. Proto 
ani nemáme rádi těchto slabých letorostů, poněvadž letorosty bez listů mají plody méně 
vyvinuté a méně cenné. Zrovna tak ·i větévky kyticové broskví z těchže důvodů netvoří 
plodů velkých, poněvadž mají málo listů (viz obr. další). Proto považujeme slabé letorosty 
broskví a jejich větévky kyticové za méně cenné a naopak letorosty silné a dlouhé za velice 
cem1é, poněvadž u každého plodu sedí list, který zaručuje jeho lepší výživu a plod je potom 
větší a cennější. 

Tvořeni se květných puků. 

Jak již dříve popsáno bylo, jsou všecka očka Inimo očka adventiviú ve svých začátcích 
totéž. J sou to vesměs dřevitá očka vzniklá v úžlabí listů. Teprve časem vyvíjejí se z nich 
při převážném množství živných solí z púdy dodávaných ratolesti dřevité, při převážném 
nah:romadění asimilátú puky květné. Zda to či ono se z nich vyvine, závisí pouze od zev1úch 
okolností (slunce, trvalé deště, zaštipová1ú, oblenění šťav živných, změna polohy atd.). 

Dotzler pozoroval r . 192'1· - a od té doby i jiný lni autory to bylo potvrzeno - n a 
stromcích tva.rovaných zvláštní úkaz. Ohnul v květnu mladé, rašící letorosty do vodo
rovné polohy a na těch letorost ech objevily se pHštím rokem květy. Ale objevily se jen 
tehdy, když ohnul letorosty v květnu. Na žádném letorostu ohnutém 2. června ne
vytvořily se již květné puky, jenom v jediném případě se tak stalo a sice u jablka „Lon
dýnský jachnáč", které, jak známo, rozkvétá hodně pozdě. Všechny pokusy podniknuté 
po 2. červnu selhaly; nevytvořil se ani jedinký květ. To znamená, že z obyčejných oček 
počaly se již v květnu vyvinovati první základy květných oček , ale jak , to je dosud nezná
mo. Tato prv1ú přeměna nedala se dokázati, poněvadž budoucí květná očka nelišila se 
nikterak ani svým vněj ším vzhledem ani vnitřní úpravou oček a nedala se dokázati ani 
v červnu, ba často a1ů ne počátkem července , ale změny ty byly zde. Teprve k oncem 
měsíce července a počátkem srpna daly se změny mikroskopicky dokázati. Tu již byly 
prvé začátky květných puln\ Inikroskopem viclitelny. 

Zederbauer n azývá tuto předpočáteční přeměnu oček, které nelze ani mikroskopicky 
ani morfologicky dokázati, diferencováním fysiologickým, poněvadž se dá, ač neviditelně, 
fysiologickýlni pokusy vyvolati. Tyto fysiologické pokusy nespočíva.jí však pouze v ohnutí 
letorostu clo vodorovné polohy, týž účinek lze vyvolati i zaštipová1úm, kroužkováním 
letorostu ve sta,rém dřevě, Poenickeho kroužkem atd. Fysiologické diferencování oby
čejných oček v květná nastupuje tedy již několik týdnú před diferencováním anatomic
kým , kde se již přeměna ta dá milo:oskopicky dokázati. Z toho je vidno, že prv1ú přeměna 
oček dřevitých v květná nastupuje již v první jarní vegetaci. Ale anatomicky (vzhledem, 
řezem) a miluoskopicky dá se dokázati teprve ke konci července a na počátku srpna. 
V teplých krajinách začíná prvopočáteční diferencování (přeměna) dokonce dříve než 
v krajinách studených a vlhkých. 

Zederbauer dodává: Znalost tohoto bodu časového, v kterém fysiologická přeměna 
oček nastává, je zejména cenná při pěstování stromků t varovaných, neboť všecky pro
středky a pomúcky, jimiž chceme vynutiti násadu květných oček a plodú pro příští rok, 
mají jen tenkráte vyhlídky na úspěch, bylo-li jich užito j eště před tímto časem, to jest 
ještě dlouho před počátkem června, později již vyhlídky na úspěch nemají. 

To znamená, že o násadě květné rozhoduje vodorovné vysazování, zaštipování, 
kroužkování atd. jen t ehdy, bylo-li provedeno již v květnu a hodně časně v květnu nebo 
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pfod květnem, pozdější vyvazování, zaštípová1ú , nemá jíž účinku přímého na květenství 
v příštím roce, nýbrž pouze účinek vedlejší na vývoj oček, která teprve druhým rokem 
v květná očka se přeměniti mohou a teprve třetím rokem rozkvetou. 

Druhá perioda vývoje květných oček, anatomicky již dokázatelná začíná tedy teprve 
ke konci července a trvá až do konce vegetace, ba nepřestává ani po ní. V té době se již 
tvoří znatelné orgány květné. Rozpětí té doby však značně kolísá podle druhů ovocných 
a jejich odrůd a podnebí. Tak na pi". u Charlamovského jablka byly počátky květných 
orgánů dokázatelny již 4. července, u Gdánského jaclrnáče teprve 7. srpna. Ale i počasí 
má značný vliv na pokročilost vývoje květných orgám'l. Čím je teplejší léto, tím tato 
pfoměna nastává dříve , čím studenější, tím později. 

Čím dále léto pokračuje, tím více znatelná je přeměna ; tu již začínají se tvořiti lístky 
kališní budoucího květu, lístky okvětru, prašníky a pestík (blizna, čnělka a semeník). 

b 

Obraz č. 35. a) Podélný řez květným pukem hrušky, b) podélný řez 
květným pukem třešně a c) podélný řez očkem dřevitým třešně. 

c 

Třešně na podzim má všecky orgány květné již vyvinuté úplně, kdežto u hrušně a jabloně 
ještě nejsou a.ni tak úplně vyvinuty , aby se daly všecky části květu přesně rozpoznati 
(viz obraz č. 35). J sou znatelny jen lístky kališní, lístky okvětru i počátky prašníku, ale 
blizna chybí ještě úplně, i semeník . Květ však vyvíjí se dále i po zdánlivém ukončeru vege
tace stromu (kdy strom pouze zdánlivě odpočívá). Důkazem toho jest, že květonosné 
větévky uříznuté v říjnu a listopadu a dané do vody ve světnici nerozkvetou, ale rozkvetou 
byly-li uříznuty v prosinci. 

Listy. 

O listech bylo jíž dosti psáno v kapitolách předešlých , takže pokládám předmět ten 
za vyčerpaný. Připojiti by snad bylo jen třeba: 

Čím více listí, tím více plodů, každé zmenšem asimilačru plochy listu , ať to jíž je 
výživou špatnou, nebo škůdci listovými nebo vyřezávámm větví atd. , zkrátka každá 
ztráta substance stromové a ka.ždý násilný zákrok do lÚ má za následek zmenšení plodnosti. 
Zdánlivou výjimku tvoří zde pouze tvarované stromy, poněvadž ty se řezati musí, aby byl 
uchován tvar, ale i zde pHlišné řezání jde na účet plodnosti. 
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VII. 

OPLODŇOVÁNÍ STROMŮ OVOCNÝCH. 



Kolem r. 1890 (citováno z Rudloffa a Schanderla) bylo pozorováno ve Virginii 
v severní Americe ve velké plantáži, která byla osázena 22.000 osmnáctiletých Williamso
vých čáslavek, že tyto přes pečlivé ošetřování a každoroční bohaté květenství 
vždy velice špatně rodily. Nedopatřením dostalo se tam při sázení několik stromů Klap
povy máslovky. V okolí těchto nežádoucích Klappových máslovek rodily Williamky hojně. 
Waitem bylo pak 1894 dokázáno, že Williamka sama sebe svým pylem oplodniti nedovede. 
čili že je samoneplodná čili autosterilní a že rodí jen tehdy, je-li květ její opylen cizím pylem 
jiné odrůdy hruškové čili t. zv. opylovačem cizím, v tomto případě pylem Klappovy más
lovky čili, že sama je cizosprašná. 

A to byl počátek celé novodobé nauky o biologii květů a Waite byl jejím zakladate
lem. Záhy se pozorovalo, že t~kových samoneplodných odrůd mezi hrušněmi máme velice 
mnoho, ba možno říci skoro všecky, jenom že se to v našich zahradách na odrůdy velice 
bohatých nepozorovalo, a.ž teprve Amerika v plantážích jednou odrůdou osazených to na 
svém vlastním těle poznala. 

Zrovna tak jako hrušně jsou skoro vesměs samoneplodny čili autosterilní čili cizo
sprašny i jabloně a tfošně. Ale pod slovem samoneplodnost čili autosterilita čili cizo
sprašnost nesmíme si mysleti samoneplodnost absolutní. U jabloní, hrušní i třešní vyskyt
nou se tu a tam případy, že strom opylí se i vlastním pylem, čemuž říkáme samoplodnost 
čili autofertilita , nebo samosprašnost, ale tato je u jabloní, hrušní i třešní tak vzácná, že to 
prakticky nemá vý znamu,ba rovná se prakticky skoro samoneplodnosti. Proto můžeme 
Hci, že hrušně, jabloně a třešně jsou celkem všecky samoneplodny a že jsou odkázány jen 
na cizí pyl, čili že jsou jen cizosprašny. 

Tato samoneplodnost čili cizosprašnost vyskytá se i u jiných stromů ovocných, ale 
zelo není t ak všeobecná jako u jabloní, hrušek a třešní. Tak ku př. u višní vyskytuje se 
samoneplodnost čili cizosprašnost jen u Královny Hortensie a Ostheimské višně a všechny 
ostatní višně jsou samoplodny čili samosprašny mimo Sladlwvišeň ranou, Amarelku krá
lovskou a Imperatrici Eugenii, které jsou pouze částečné samoneplodny, to jest, samy na 
sebe odkázány rodí, ale ne ph1č, a kdyby měly vhodného opylovače , rodily by hojně. 

I švestky a slívy chovají se podobně jako višně. Jsou samoploclny, některé odrůdy 
jsou samoneplodny a jiné konečně částečně samoneplodny. - Viz seznam. 

Broskve a meruňky, alespoň u nás známé, jsou všecky samoplodny čili samosprašny. 
Jenom asi o dvou nebo třech odrůdách u nás neznámých se tvrdí, že jsou samoneploclny, 
ale zdá se, že mezi ně patH i Holubova merunka. 

Ale v r . 1913 přišlo se na další zkušenost a zase náhodně a zase v průkopnické Ame
rice. Gardner pozoroval ve spolkovém státě Oregonu následující pozoruhodný zjev: za 
nejlepší a nejúrodnější a tudíž nejprodejněj ší třešně byly tam považovány tři odrůdy 
tfošňové a sice Bing, Chrupka Napoleonova čili Lauermannova a Lambert. Začali tedy 
ostatiú méně cenné třešně odstraňovati. Čím více však ostat1úch třešní se zbavovali, tím 
méně tři jmenované třešně rodily až konečně, samy sobě ponechány, přestaly vůbec 
roditi. P yl jejich shledán byl správně klíčivým a tudíž oplození schopným. Tím se poznalo, 
že mezi třešněmi jsou celé skupiny odrůd, které ač mají správně klíčivý pyl, mezi sebou 
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ponechány se oplodniti nedovedou a má-li nastati oplodněiú, musí mezi ně přijíti odrůda 
nová, která k té skupině vzájemně neplodných nepatří. Při tom však každá z té skupiny 
neplodné mi1žc oplodniti odrůdy jiné do té skupiny vzájemně neplodných nepatřící. 
A t omu zjevu říkáme intersterilita. Je to neplodnost určité skupiny odrůd třešňových, 
ale jen mezi sebou , kdežto každá z té skupiny dovede dobře oplodňovati třešně do té sku
piny nepatřící. 

A takových skupin mezi sebou neplodných nalezla se po světě celá řada. Tak v Ně
mecku byly nalezeny dosud 2 takové skupiny, v Anglii 6, v severní Americe 2, ve Švý
carsku 5 a dohromady se jich nalezlo ve světě dosud 19. 

Ze skupin ve Švýcarsku nalezených mohla by nás prakticky zajímati jedna, poněvadž 
mezi ni patří i některé odrůdy u nás známé, ba hojně pěstované. Skupina ta je: Velká černá 
chrupka, Hedelfingenská chrupka a u nás neznámá Kiistendiler schwarze Knorpel
kirsche. To znamená, že plantáže nebo silniční stromořadí vysazované pouze Velkou černou 
chrupkou a H cdelfingenskou chrupkou bez možnosti jiného oplození budou neplodny. 

O.statní druhy ovocné nevykazují intersterility, ani višně, které jsou tolik třeš1úm 
příbuzny, ani meruňky ani broskve, ale švestky a slívy mají také své skupiny inter
st erilní, ač neru tato intersterilita vždy tak pfosně vyznačena jako u tí·ešní. Jest tedy inter
sterilita dosud skoro výhradně doménou třešní . 

Další zajímavý zjev byl pozorován také v plantážích amerických, osazených pouze 
jablkem Boscoopským, které jinak v určitém věku je dobře , ba i hodně úrodným. J ablko 
to v plantážích těch vůbec nerodilo, poněvadž je samoneplodné čili cizosprašné a nedovede 
se t udíž opyliti vlastním pylem. Za to výborně dá se opyliti pylem Zlaté zimní parmény. 
Proto přeroubovali ob jeden strom celou plantáž Zlatou zimru parménou. A Boscoopy 
všecky počaly velmi sih1ě roditi, ale za to Zlatá zimní parména pfostala roditi vůbec . 
Příčina vězela v tom, že Boscoopské je velice špatný opylovač , který nedovedl oplodniti 
vzájemně Zlatou zimní parménu, ač sám od ru pyl dychtivě přijímal. Teprve, když pře
roubovali část stromů Ontariem, počaly silně rodit i všeck y tři odrůdy. Zlatá parména 
oplodňovala jak Boscoop tak i Ontario a Ontario zase vzájemně Zlatou zimní parménu. 

Podobný případ vypravuje i Rudloff. V jedné porýnské velké plantáži 'bylo vysazeno 
velké množství Boscoopu se Zlatou zimní parménou v řadách vedle sebe . Boscoopy rodily 
a Zlat á zinuú parména ne. Odhodlal se tedy majitel Zlatou zimní parménu přeroubovati 
a přerouboval ji Ontariem. Ale hned první rok po přeroubování Boscoopy přestaly roditi. 
A nerodily ani druhý rok. Hnojilo se tedy důkladně a stromům věnovala se všemožná 
péče , ale všecko bylo marné, Boscoopy nerodily . Za několik let potom začaly kvésti oře
zané větve zimní parménky a současně naroubované větve Ontaria a najednou začaly 
rodit i všecky tři. 

Jak bylo lze se vyhnouti několikaleté neplodnosti Boscoopu a současně neplodnosti 
parmének ~ Ontariem. Ale zákrok byl příliš násih1ý. Neměly se přeroubovati všecky par
mény najednou , nýbrž jenom jejich část anebo když se přeroubovaly, mělo se to díti jen 
ponenáhlu tak, aby vždy současně kvetly všecky tři. 

Tyto oba případy jsou z různých stránek poučny. Předně praví nám: máme-li neplod
ný strom a ten strom je špatný opylovač, to jest nedovede svým pylem oplodniti jiný 
strom, musíme k němu dáti ne jednoho dobrého opylovače, nýbrž dva, kteří by sebe také 
vzájemně opylovali. Ale nemusí to býti jen Ontario a Zlatá zimní par.ména, nýbrž mohou 
to býti kteříkoliv opylovači, ale musí býti dobří a musí kvésti všichni současně. Tak na př. 
do t é trojice k Boscoopskému by se hodila docela dobře i Baumannova reneta a Lands
berská reneta nebo Ananasová reneta a H ammerstein nebo kterékoliv jiné odrůdy, jen 
když dobře opylují a současně kvetou - viz seznam jejich . 

Druhá poučná stránka je tato : Předpokládejme, že máme týž případ jakéhokoliv 
neplodného stromu, ať už je to špatný nebo dobrý opylovač a ten nerodí proto, že nemá 
okolo sebe opylovače vhodného. Toho opylovače mu musíme dáti, po případě, je-li původní 
strom špatný opylovač , musíme mu dáti dva dobré opylovače. Ale nemusí to býti vždy 
opylovač v podobě celého stromu nově vsazeného nebo v podobě celého stromu vhodným 
opylovačem přeroubovaného, nýbrž jak nám ukázal případ nahoře Rudloffem vypravo
vaný, stačí jen několik větví odrůdou vhodnou přeroubovaných, třeba jen dvě, v nejhor
ším případě i jenom jedna a třeba i na témže neplodném stromě, jak nám názorně ukazuje 
následující pokus Geisenheimský . 
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Morela pozdní, lidově zvaná Amarelka stinná je samosprašná, ale má zvláštní variaci 
se špičatými pupeny, která samosprašnou není. Do velkých krsků této cizosprašné variace, 
které dlouhá leta nerodily, ač každoročně bujně kvetly, byly pověšeny v době květu láhve 
s vodou, do nichž nastrkány byly větvičky Ostheimské višně a Donissenovy žluté chrupky 
v tutéž dobu kvetoucí a krsky po dlouhých letech po prvé dobře rodily. 

Jak nastává oplodněni stromů 
ovocných, čili opylováni ? 

Každý květ jakéhokoliv stromu 
ovocného mimo ořešáky a lísky ses~ává 
z následujících částí (viz obr. 36 a 37): e -~~~.._,~wn: c 1. Kalich, sestávající z 5 lístkú 
kališních barvy zelené, který u plodů 
jadernatých neopadává a tvoří u nich 
v budoucnosti t. zv. kalich plodový, 
u peckovic však opadává. Dokud je 
květ nerozvitý, tvoří tyto lístky kališní 
jeho obal. 

2. Korunka listů květných bíle, rů
žově i jinak zbarvených , jež svou ná
padnou barvou lákají různý hmyz , který 
při oplodňování hraje velkou úlohu. 

3. Směrem ke středu jsou umístěny 
prašníky, které v postupně se rozvíjejí
cím květu také postupně jede~ po dru
hém pukají a z nich vyprašuje se pyl. 

d 

Obraz č. 36. Podélný prt'lřez květem ovoce pecko
vitého. 

a) lístky kališní, b) korunka listt'l květních, c) praš
níky, d) blizna, e) čnělka s kanálkem, f) semeník. 

b 

.-, , 

Obraz č. 37. Podélný prfiřez květem ovoce jadernatého. 
a) lístky kališní, b) lístky korunní, c) blizny s čnělkami, 

d) tyčinky s prašníky, e) semeník. 

Obraz č. 38. Blizna slívy 
s částí čnělky. 

4. Samičí část květu jest uprostřed, jmenuje se pestík a skládá se ze tří částí dohrn
mady spolu souvisících , z blizny, jejíž konec v době oplodňování jest vychlípen a vylučuje 
ze sebe lepkavou cukernatou šťávu (viz obraz č. 38), z čnělky, která jest pokračováním 
blizny a má uprostřed kanálek a ze semeníku , v němž obsažena jest buňka vaječná čili 
zárodečná. 

Oplodnění děje se tím zpúsobem, že pyl z prašníkú přenáší se hlavně hmyzem, ale 
i větrem na bliznu, kde v lepkavé cukernaté šťávě se zachycuje a začne tam klíčiti, to jest 
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vychlipuje se na jedné straně a vychlípeným koncem svým , t. zv. láčkou pylovou vrůstá 
clo blizny a prorůstá celou čnělkou, resp. jejím kanálkem až clo semeníku, kde se spojuje 
se samičí buňkou zárodkovou a tak vzniká zárodek plodu. 

Blizna přijímá pyl pouze krátkou dobu 3- 6 dnů, pak zhnědne a není schopna již 
pyl přijímati, což má velkou důležitost při stromech v nestejnou dobu kvetoucích. Pyl má 
daleko a daleko delší život, takže je schopen oplozovati částečně i květy později kvetoucí. 
Přišel-li na bliznu, potřebuje pyl ke svému vniknutí z blizny do semeníku 3- 4 dm\. 
Takovým způsobem - kde pyl přenáší se na bliznu téhož květu - tedy svým vlastním 
pylem - oplodňují se podle dosavadních výzkumú všecky broskve a všecky meruňky, 
ač nezdá se tak tomu býti u Holubovy meruňky, dále všecky višně až na vzácné výjimky, 
na př. Amarelku luálovskou, která je jen částečně samosprašnou a některé odrůdy slív 
a švestek. Všem těmto odrůdám a druhúm říkáme, že jsou samosrrrašny, čili samoplodny -
autofertilní. 

Jabloně, hl:ušně, třešně, jak již n a počátku bylo řečeno nejsou samosprašny, nýbrž 
až na nepatrné výjimky cizosprašny čili samoneploclny - a'l.ltosterilní, to jest., opylují se 

Obraz č. 39. Klíčicí zrnka pylová dobrého opylo
vače Zlaté z imni parmény. Zvětšeno 175krát. 

Obraz č. 40. Pylová zrnka ~atného opylovače 
Dielovy máslovky. Zvětšeno 175krát. 

pouze pylem jiných odrCtd. Ale každá odrúda n emá pyl k oplodnění druhé odrůdy vhodný. 
Pyl přenesen na bliznu , má na 1ú vyklíčiti, to jest vytvořiti láčku pylovou, kterou se do
stane clo semeníku. Ale ka.ždý pyl tu schopnost nemá. Některý má pouze malou klíčivost 
nebo žádnou, jiný zase je velice snadno klíčivý. A podle toho rozeznáváme dobré a špatné 
opylovače. Dobrým opylovačem jest ta odrůda, jejíž pyl má klíčivost nad 30°. Odrůdu, 
jejíž pyl má klíčivost 70% nebo docela 100% n azýváme velice dobrými opylovači. Tako
vým velice dobrým opylovačem jest na př. Zlatá zimní parména (viz obraz č. 39). Za špat
ného opylovače považujeme pak tu odrůdu, jejíž pyl má klíčivost pod 30%. Pyl, který má 
hluboko pod 30% klíčivosti anebo vůbec nemá schopnosti vyklíčiti, nazýváme velice 
špatným opylovačem jako je jím na př. Dielova máslovka (viz obraz č. 40). V praxi vša.k 
neděláme takových jemných rozdílů jako se dělají na zkušeb1úm stolku pod mikroskopem, 
nýbrž dělíme ocln\dy všecky jen na dobré a špatné opylovače. Takových špatných opylo
vaěl't máme velice mnoho. Tak na př. u hrušní jest jich skoro 30%, čili každá třetí hruše11. 
jest špatným opylovačem, u jablo1ú každá šestá. 

V čem vězí příčina špatné klíčivosti některého pylu, nelze v mezích této knihy líčiti. 

Je-li však některá ocb:ůcla špatným opylovačem, tím není j eště řečeno, že by sama 
nemohla nésti ovoce, naopak může nésti velice hojně, je-li oplodněna opylovačem dobrým, 
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jenom sama nemůže oplodniti strom drnhý. Proto každá odrúda, která je špatný m opy
iovačem, potřebuje míti blízko sebe nejméně 2 dobré opylovače, kteří by oplodňovali 
jednak špatného, jednak i vzájemně sebe. - Viz seznam dobrých a špatných opylo
vačů . - Okolnost tato jest zejména důležita pro velkosadaře, kteří pěstují omezený 
počet odrůd . 

Ale je zde ještě jedna věc, která opylovací poměry čilú ještě spletitěj šími a tou je 

doba květenství stromů ovocných. 

Všechny stromy ovocné nekvetou ve stejnou dobu. Jedny kvetou časně, jiné pozděj i 
a některé teprve tehdy, když ostatiú již úplně odkvetly. Tyto poměry se zhoršují nebo 
zlepšují vlivy povětrnostními. Někdy studeným počasím doba květenství časně kvetou
cích stromů tak se opozdí, že pak náhle se dost avivším vhodným počasím rozkvetou 
všechny stromy skoro ve stej nou dobu, ča.sné i pozdní, čímž je dáno hojně podmínek 
k dobrému opyle1ú. Lidové, staré pořekadlo zní, že stromy mají odkvésti v jednom měsíci, 
pak že je dobrá úroda. Tím by mohla býti dána možnost vzájemného opylení pro odrúdy 
časně i pozdě kvetoucí. Jindy zase se stane, že časně kvetoucí stromy rozkvetou a najednou 
př'ijde perioda chladna, čímž květenství stromů prostředně i pozdě kvetoucích se značně 
opozdí a na opylení vzájemném se nesúčastní. P yl m á sice velkou schopnost života a je 
schopen opylování 1-2 měsíce , což má velkou důležitost při stromech v nestejnou dobu 
kvetoucích , ale nemá to významu v dobách oplodnění nepříznivých. Proto je nutno s touto 
okolností též počítati a znáti nejen dobré a špatné opylovače, nýbrž i opylovače časné 
a pozdě kvet oucí (viz seznam str. 163 až 168) . To jsou všecko okolnosti, jež při osazování 
sadů a velkých zahrnd nutno bráti v úvahu. V menších zahradách, kde obyčejně více 
oclrúd je vysazováno, není nebezpečí neplodnosti v důsledcích špatného opylení tak velké 
a je-li kde neplodnost nebo špatná plodnost, bývají příčinou toho obyčejně okolnosti jiné 
(špatná výživa, poměry půdnfatd.),ale nechybíme nikterak, budeme-li i zde dbáti poměn\ 
opy }ovacích. 

Proto vezměme si za pravidlo neosazovati sadů ani zahTad jednou odrůdou ovocnou, 
nýbrž hlecfme vždy k t omu, aby byla spoluosazována vhodnými opylovači. Ale nejen to! 
Phšlo se na skutečnost, že i oclrůdy samoplodné, které se opylují svým vlast1úm pylem , 
rodí více a kTásnější plody, jsou-li při své samoplodnosti opyleny oclrůdami jiný mi. 
Proto vyvozujme z toho vždy pravidlo, ať již stromy jsou samoplodny nebo samoneplo:i
ny , osazovati sady a zaill·ady ne jednou odi·údon. nýbrž více odrůdami, čímž ovšem není 
řečeno že mnoha odrůdami. 

Někdy bývá příčinou neplodnosti též neschopnost samičích orgám\ přijmouti oplození 
i dobrým klíčivým pylem, buďto t ím, že nejsou dostatečně vyvinuty anebo že jsou oplo
zení vůbec neschopny . Jednou z hlavních příčin takového nedostatečného vývoje samičích 
orgánů múže býti špatná výživa stromů, ač jsou známy stromy na př. kmínová reneta, 
Grafštýnské, ale i některé oclrůdy hruškové, které soudě pocUe maličkého počtu j ader mají 
samičí orgány méně oploze1ú schopny. To vše je však až na některé pokusy Kobelovy 
a Ewertovy dosud málo prozkoumáno. 

Parthenocarpie čili parthenogenese. 

Někdy vytvoří se plod i bez oplodnění pylem a není to nikterak zjevem tak vzácným, 
nýbrž vyskytá se to zejména u hrušní a jablek dosti často a zjev ten jmenujeme partheno
carpie nebo parthenogenese a hlavní charakterickou známkou zjevu t omu jest , že plod 
nemá jader (jablka) anebo má jáclm prázdná, sestávající jen z obalů jádrových (viz obraz 
č. 41). Jsou sice i jiné známky zevní u takových parthenogenetických plodú, jako na př. to, 
že plody bývají více protáhlé, ale to již bývá méně význačnou známkou. Part henocarpie 
vyskytuje se ponejvíce u hrušek a jablek (viz seznam str. 165), ale i u pomerančú , některých 
oclrúd třeš1ú i srstek a má svúj dosti význačný hospodářský význam v tom smyslu, že 
strom y k parthenocarpii náchylné i v dobách oplodnění nepříznivých (deště, zmrznut í 
blizen atd.) mohou přinésti dobrou úrodu. 
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účast včel při oplodňováni. 

Ke konci této stati je záhodno zmíniti se o velkém vlivu včel na oplodftování ovoc
ných stromů. Podle Ewerta vzájemné oplodňování stromů ovocných - přenášení 
pylu na bliznu - děje se větrem, to jest prostřednictvím vzduchu pouze měrou nepatrnou, 
poněvadž pyl je poměrně těžší. Podle pokusů Rudloffových a Schanderlových p yl pada
jící se stromů kvetoucích byl větrem přenášen ještě do vzdálenosti 6 m od okraje stromu 
a mohl by způsobiti oplodnění stromu sousedního, ovšem vál-li vítr z př'íznivé strany, 
a vál-li vůbec. Tento způsob přenášení pylu vzduchem děje se hlavně u vlašských a lísko
vých ořechů, ale může býti dostatečným i u jiných druhů stromů ovocných. Hlavní úkol 
přenášeti pyl z květu na květ připadá hmyzu - včelám, čmelákům, vosám, mouchám 
i mravencům atd. 

Nejhlavnější úlohu na tomto přenášení mají včely. Bez včel by oplození ovocných 
stromú bylo velice nedostatečné. 

Podle pozorování a pokusů prof. cU'. Zandera jsou včely na opylování zúčastněny 
88%, čmeláci pouze 51/ 2 % , ostatní hmyz dohromady 61/ 2% . Při tom padá na váhu , že 
v době květu ovocných stromů - duben , květen - jsou včely jedinkým hmyzem, který 
se vyskytuje ve velkém množství, kdežto ostatní hmyz v tu dobu jest přítomen pouze 
v jednotlivých exemplářích. Druhou důležitou okolností jest, že všemu hmyzu mimo včely 
chybí dtlležitá vlastnost výběru určitých květt\. Všechen hmyz létá od květu ke květu bez 
rozdílu, zda to je květ nějaké květiny nebo jakýkoliv ovocný květ, včela však má vrozenou 
vlastnost, že létá pouze od květu ke květu téhož druhu buď od jabloně zase pouze k jabloni 
nebo zase výhradně od hrušně k hrušni, od třešně k třešni a nepřenáší tudíž pylu od jabloně 
na hrušeň nebo pyl z nějaké květiny na ovocný strom, nýbrž pro tuto druhumilovnost 
vždy p yl účelný, schopný oplodniti. Pokusy Bettsovými bylo dokázáno, že včely na svém 
těle mají pyl z 91 % téhož cb.·uhu květného, čmeláci, vosy, mouchy pyl ze všech možných 
květů a je tudíž při opylování jejich pomoc velice nedostatečná. Pokusy Zandrovými byl 
dokázán následující fakt: ze dvou stejně květem obalených větví hrušně, z nichž jedna 
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byla přikryta hrubým gázem, aby pouze včelám a ne ostatnímu hmyzu byl zabráněn 
přístup ke květúm a druhá byla nechána volna, přinesla větev volná ze 404 květů 33 plodů, 
druhá ze 404 květů nepřinesla ani jediného plodu. 

Jest známou věcí, že zahrada navštěvovaná včelami dává daleko větší úrodu, než 
zahrada bez včel. Práce včel v tomto ohledu je úžasná. Včela podle výpočtt\ Zandrových 
navštíví průměrně za jednu minutu 10 květů a za dobu jediného svého letu, ke kterému 
potřebuje P!'~ěrně 10 ~n~t', navštív~ 100 květů. Za ~l~n ud~l~ takovtc~ letů průměrně 
asi 40, navst1v1 tedy za Jediny den asi 4000 květů. Ó1tame-li, ze v rOJl Je průměrně asi 
10.000 medonosných včel, navštíví za den asi 40,000.000 květů téhož druhu ovocného. 
To je práce jednoho roje za jediný slunný den a podle výroku Zandrova převyšuje lOkrát 
hodnotou svojí cenu nasbíraného medu. 

Obraz č. 42. Jednodomé květy ořešákfi. 
a) jehnědy- orgány samči, b) orgány samičí sedicí na koncích letorostfi, 

c) detaily obou. 

Jak vidno, patří tedy ovocnářství a včelařství jako dvě spojité nádoby dohromady 
a neměl by v žádné zahradě alespoň jeden roj chyběti. Včely létají sice za pěkného, slun
ného dne do vzdálenosti i několika krn, ale tato schopnost letu je silně omezována různými 
překážkami jako jsou řeky, kopce, lesy, masiv vysokých domů atd. Za nepříznivóho počasí 
- mlhy, vítr, deště - n eodvažují se vůbec daleko a obmezují se pouze na nejbližší okolí 
100-200 m a proto v tu dobu bývá oplodňování na větší vzdálenosti skoro nemožno anebo 
alespoň velice ztíženo. Proto úly včel mají býti co nejblíže stromům ovocným, aby i v ne
příznivém počasí práce včelám byla umožněna, a aby krátkou délkou letu netrpěla jejich 
výkonnost. I síla roje včelího hraje zde velkou úlohu a proto je nemožno určiti přesněji 
počet úlů, kterých je třeba k řádnému opylení. Obyčejně se počítá že I ha pozemku osá
zeného stromy ovocnými vyžaduje nejméně 1 silného roje včel k opylení. Je-li roj slabší, 
je potřeba i tří rojů. Pro zahrady větší stačí I roj , u zahrádek menších vystačí 1 roj na 
3-4 zahrádky společně. 

11 
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Povídka, že včely poškozují plody, jest pouze povídkou; snad najdou se na poškoze
ných cukernatých plodech i včely , ale poškození nepochází od nich, nýbrž od vos nebo 
některých ptáků, hlavně od kosů, vrabců, špačků atd„ a že včely k hostině na již poškoze
ném plodu se dostaví, nemůže jim nikdo míti za zlé. Kdo chce míti ve své zahradě včely 
musí uměti s nimi též řádně zacházeti a býti si vědom toho, že pouze zdatné, zdravé a silné 
roje mohou svou oplodňovací povinnost řádně plniti. Poučení o tom nalezne každý sada.ř 
i zahrádkář v hojných knihách včelařských. 

Na jednu věc nutno upozorniti. V době květu nestříkejme stromú ovocných arseno
vými přípravky, abychom včel neotrávili. Je lépe v době květu nestříkati vůbec. Jakmile 
však lístky květné počnou odpadávati, možno bez obav zase stříkati. 

Ku konci zbývá ještě alespoň stručně zmíniti se o porněrech oplod1fovacích 'l.L ořešá!.:ů 
a líslcových oříškii. 

Zde jsou poměry jiné. Ořešáky a lískové oHšky nemají jako všecky ostat1ú stromy 
ovocné svoje květy uspořádány tak, aby v jednom květu umístěny byly pohlavní orgány 
jak samčí tak i samičí pohromadě. Naopak. Zde jsou orgány samčí i samičí, ač nalézají 
se na témže stromě, od sebe odděleny, tvoří tedy ořešáky i lískové oříšky květy dvojaké 
čili ri1znopohlavní (viz obraz č. 42) a poněvadž sedí na t émže stromě, jmenujeme je také, 
resp. stromy, které je nesou, jednodomými. 

Květy samčí tvoří útvary známé pod jménem jehněd - lidově řečeno kočiček -
orgány samičí sedí zvlášt na konci letorostú a mají blizny sestávající ze dvou široce otevfo
ných lalokt"t. Opylování děje se vždy vzduchem, resp. větrem, který pl·enáší pyl z jehněd 
na otevřené blizny, ač tu a tam může se clíti i hmyzem, což však málo padá na váhu. 
Jinak jsou poměry opylovací hodně neznámy. K tomu pl'Íspívá hodně i doba květenství, 
která se často může protáhnouti i na dobu 21/ 2 měsíce a jest úplně závislou na počasí. 
V počasí pěkném rozkvetou a odkvetou dříve květy samičí (t. zv. protogynie), počasí 
nepříznivé podporuje vývoj květú samčích, takže tyto rozkvetou pi"ed samičími (pro
tandrie), čímž oplodnění často se může státi nemožným. Z toho důvodu doporučuje se 
vždy, aby se k docílení normální plodnosti sázelo vždy více odrúd pohromadě. Wood, který 
vyšetřoval 17 odrůd ořešáků , nalezl, že všecky byly samoplodny, ale doba květenství byla 
různá, což bylo hlavní překážkou opyleiú. Z pokusil Woodových jest zajímavo, že poda
Iilo se mu nalézt i odrůdu ořešálm, která i bez opylení dávala normální úrodu, což by ovšem, 
kdyby i kvalita plodů vyhovovala, bylo velice výhodné. 
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Oploclňovaci vlastnosti švestek a sliv, 
pokud jsou známy a so zřením k nejnovějším výzkumům Rudloffa a Schanderla. 

Doba Vlast- Sterilní Částečnč sterihú nebo 
Odrůda květen- nos ti v poměru mírně fortihú v po- Fertilní v poměru ku: 

ství pylu ku: měru ku: 

Althanova 
časná 

samo- Malvazinka Velká zelená ronkloda renkloda neplodná 

Bosenslcá 
Italská švestka, 

časná 
samo- Konigs- Zimmrova Tragedie, E sslingen-

švestlca plodná bašská ská švestka, Wangen-
heimova švestka 

Biíhlská raná velice 
švestka pozdní " " " " 

Zimmrova Švestka domácí, 
Esslingenská pozdní nejistá švestka, Italská švestka , 
švestka Bi.ih1skára- W angenheimova 

ná Tragedie švestka 

Úrodná raná 
samo- Královna ?? neplodná Viktorie -

Zelená renkloda 
časná samo- ? raná neplodná 

Zelená renlcloda samo· 
Mirabelka, pozd1ú plod11t„ ale Althanova renkloda velká často samo· Nancyská. 

neplodná 

; 
Konigs- Italská, Úrodná raná, 

Domácí švestka pozdní samo-
ba~ská Wangenheimova 

velkoplodá plodná švestka, Biihlská -
Zimml'ova raná švestka 

Tragedie, Domácí 

Biihlská velkoplodá, E sslin-

Italská švestka pozchú samo- raná genská švestka, 
plodná Zimm.rova švestka, -

šves tka Wangenheimova 
švestka 

Jefferson časná 
samo-

neploch1á - - -

Katalonsl~ý 
časná samo- - - -

špendlík neplodná 

Kirkova pozdní samo- - - -neploch1á 

Královna 
pozdní samo- Tomská 

Viktorie plodná 

Konigsbašská 
samo- · Zimmrova Tragedie 

neplodná švestka 

Domácí velkoplodá 

Tourslcá 
samo- Zimm.rova Tragedie, Vlašská, švestka, W angenhei-

neplodná švestka E sslingenská mova. švestka, Biihl-
ská raná švestka. 

Mirabelka slabě 

Nancyská 
pozdní samo- - - -

plodná 

~111 alvazinlca 
samo- Althanova. renltloda Velká zelená renkloda neplodná 
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Doba Vlast- Stel'ilní lč.\,tOOnň ''"'ilni n obc 
Odrůda kvčton- nosti v poměru mírně fertilní v po- F ertilní v poměru ku: 

s tví pylu ku: měru ku: 

Lovanská pozdní samo- -plodná - -
• 

Gárská 
samo- -neplodná - -

Bill1lská raná Domácí švestka, 

Tmgedie 
samo- - švestka, K onigsbaš- Esslingenská švestka, 

neplodná ská, Zimmrova Wangenh eimova 
švestka, Vlaška švestka 

W angenheimova 
Domácí švestka, 

samo- Vlaška E sslingenská švestka, 
švestka plodná. Biihlská raná 

švestka 

Zimmrova 
Domácí švestka, Kon.igs bašská, samo- Královna Esslingenská, Bi.ihlská 

šve8tlca neplodná Viktol'ie raná, w· angonhei - Tragecl.ie, 

mova švestka Vlaš im 

Seznam třešní 
pokud jejich opylovaci schopnosti jsou známy a vzhledem ke skupinám intersterilním. 

Jméno odrůdy : Doba kvčtu Schopnost opylovací . Intersteri lita 

Donissenova žlutá pozdní dobrá Droganova žlutá 

Draganova žliitá časná - Donissenova žlutá 

Rychlice německá velice časná dobrá 

Napoleonova čili Lauer-
časná dobrá Velká černá elU'uplm 

mannova chrupka 

Germerdorf ská černá 
chriiplca 

velice časná -

Velká černá chrupka velice časná dobrá Hedelfingenská 
Napoleonova elu·upka 

H edelfingenslcá pozdní dobrá Velká černá clu·uplm 

Jánovka časná 
I 
! 



.ěru ku: 

3stka, 
ívestka, 
rnova 
:L 

3stk a, 
fvcs~lm, 
ran a 
!t 

!ská, 
.c, 

;n. 

ta 

~utá 

žlutá 

·upka 

ská 
hrupka 

lrupka 

O p I o d ň o v á n í s t r o m 1l o v o c n ý c h. 165 

Seznam hrušní 
vzhled orn k jejich schopnost em opylovacírn a k dobo květenství. 

' 

Jmóno odrůdy Doba květenství Doba zralosti Schopnost Pa r theno-
konsum1ú opylovací carpie 

.. 

A ngoitlemská časná říjen - prosinec dobrý opylovač -

Ananaska Oourtrayská - září dobrý opylovač -

Avmnšslcá časná říjen dobrý opylovač vyskytuje se 

Baltet pére střední Njen - prosinec dobrý opylovač -

Blanltetka - červenec - -

Bliinienbachova máslovka časná listopad dobrý opylovač -

Amanlisová máslovka časná záH špatný opylovač -

Liicctsova máslovlcct časná list opad - proi:>inoc špatný opylovač -

K ongressovlca časná září - říj en špatný opylovač -

Boscova lcthvice čashá říj en - l istopad dobrý opylovač vyskytuje se 

Červencová časná červenec · srpen dobrý opylovač -

Kfivice hodně časná listopad - prosinec dobrý opylovač -

Klappova máslovka ; časná srpen - září dobrý opylovač -

C'olomaovct máslovlcct časná Njen - listopad dobrý opylovač -
Dielova máslovka časná listopad - prosinec špatný opylovač vyskytujo se 

Oityotova máslovka pozdní srpen dobrý opylovač -

M erodova rnáslovkct časná zál-í - říj en dobrý opylovač vyskytuje se 

Orassanslcá časná leden - ímor špatný opylovač -
Esperenova bergamotka časná Jedon - duben dobrý opylovač -

Pstrnžlca pozdní říjen - prosinec dobrý opylovač -
TrévoitSlcá pozdní Sl'pen - září dobrý opylovač -

Hardyho máslovka velice časná září - říj en dobrý opylovač vyskytuje se 

111[ agdalenlca velice časná červenec - srpen dobrý opylovač -

Špinlca časná září špatný opylovač vyskytuje se 
slabě 

Hardenpontova máslovlca časná pros inec - leden uobrý opylovač vyskytuje se 

Vévodkyně Eliška časná září - říjen dobl'ý opylovač -

P feclobrá máslovka velice časná říjen - listopad dobrý opylovač -

Dvorní časná listopad - prosinec špatný opylovač -

M echelnskcí časná leden - březen dobrý opylovač -

Ohameitská - řijen dobrý opylovač -

L e L ectierova pozdní listopad - prosinec dobrý opylovač -

Koporečka - listopad - prnsinoc dobrý opylovač -



166 O p I o d ň o ·v á n í s t r o m O. o v o c n ý c h. 

Jméno odrůdy Doba květenství Do ba zralosti Schopnost Partho110-
konsumní opylovací carpio 

.111 adame V erté pozdní pl'Osinec - březen dobrý opylovač -

Ministr D1·. Lucii/,S časná záH - říjen špatný opylovač -
N apoleonovci máslovka pozdní říjen - listopad dobrý opylovač -

Poiteaii (Poató) časná Hjon - listopad dobrý opylovač -
Olivier de Serres pozdní leden - duben špatný opylovač -
Paslornice časná listopad - březen špatný opylovač vyskyt,uje se 

slabě 

Pitmastonova pozdní říjen špatný opylovač -

Regentka velice časná prosince - únor dobrý opylovač -
Solnolwaclslcá malá velice časná srpen dobrý opylovač vyskytuje se 

Solanka ? září neznámý dosud -

Tongreslcá časná říjen dobrý opylovač -
Viennslcá časná září - říjen dobrý opylovač -

Děkanka Robertova (spolkovd) silně pozdní Hjen - listopad dobrý opylovač -
Williamsova Čáslavka časná září dobrý opylovač vyskytuje se 

Děkanka zimní „ - únor - březen dobrý opylovač -
N elisova zimní ? prosinec - leden špatný opylovač -

Eva - Baltet ? říjen - listopad dobrý opylovač -
E zéeslcá ? září dobrý opylovač -

J akiLblca česká ? srpen dobrý opylovač -
J eanne d' Are ? prosince - leden dobrý opylovač -
Le - Brunova ? září - říjen dobrý opylovač -

M onch~lardova ? srpen - září dobrý opylovač -
Notář Lepin ? březen - květen ciobrý opylovač -
Pařížanka časná listopad - leden dobrý opylovač -
Chcirles Cognée ? březen - duben špatný opylovač -

ll!farillatova ? záH - říj en špatný opylovač -
President Maas ? 1 istopacl - prosinec špatný opylovač -

Císařská letní - srpen ) -

J ihomoravslcá letní - srpen I Dosud -

J.ll[ ušlcatelka šedá - srpen nevyzkoušeni -

M ušlcatelka tiireclcá - srpen I opylovači -

Salisburyho máslovka - říjen -
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Seznam jabloru 
vzhledem k jejich schopnostem opylovacím a k době květenství. 

Jméno odrúdy Do ba květenství D oba zTalosti Schopnost 
konsumní opyl ovací 

Aclerslebenský kalvil stfodiú prosinec - březen dobrý opylovač 

Ananasová reneta středi1í - pozdní p rosinec - duben dobrý opylovač 

Alantovo jabllco pozdiú :říjen - t'mor dobrý opylovač 

Antonovlca stl'ední Hjen - listopad dobrý opylovač 

Baumannova reneta střední prosinec - duben dobrý opylovač 

B ernské růžové středi1í prosinec - bfozen dobrý opylovač 

Bismarkovo pozdní prosinec - březen dobrý opylovač 

Bojkovo střední - pozdni leden - duben dobrý opylovač 

Cellini časná. říjen - listopad dobrý opylovač 

Šampa?iská reneta pozdní únor - duben dobrý opylovač 

Charlamowski časná srp en - záH dobrý opylovač 

Coxova reneta středi1í prosinec - únor dobrý opylovač 

Gdánský hranáč střední Hjon - únor dobrý opylovač 

Croncelslcé pasná září - říjen dobrý opylovač 

Krasolcvět žlittý středi1í - pozdní prosinec - (mor dobrý opylovač 

Ušlechtilé žluté pozdní listopad - leden dobrý opylovač 

Richard žlutý stl'ední listopad - únor dobrý opylovač 

Gloria JJfondi ? prosinec - březen dobrý opylovač 

Blenheimská reneta střední lis topad - leden špatný opylovač 

Grahamovo pozdní listopad - leden dobrý opylovač 

Gravštýnské červené časná. září - listopad špatný opylovač 

Gravštýnské časná záři - listopad špatný opylovač 

Kožená reneta zimní střední leden - duben špatný opylovač 

Kožená podzimní reneta střední - pozdní Hjen - prosinec šp atný opylovač 

Kasselslcá reneta pozch1í únor. duben dobrý opylovač 

Strýmlca stfod:ní leden - květen špatný opylovač 

Harbertova reneta střed.iú - pozdní listopad - leden špatný o pyl o vač 

H awthornden střední Hjen - listopad dobrý opylovač 

Lebelovo stfodní - pozdní Hjen - prosinec špatný opylovač 

Jonathan časná - střed1ú pros inec - únor dobrý opylovač 

Car Alexander časná - stfodní :říj en - prosinec dobrý opylovač 

KarUldská reneta střední - pozdní prosinec - duben špatný opylovač 

K1·álovnino střední - pozdní říjen - prosinec dobrý opylovač 

Ifrátlcostopka lcrálovslcá pozdi1í prosinec - d uben dobrý opylovač 

Landsbe1·ská reneta střední prosinec - leden dobrý opylovač 
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Jméno odrůdy D oba květenství Doba zralosti Schopnost Pra.theno-
konsumní opylovací carpie 

Princ Albert časná - prostřední prosinec - duben dobrý opylovač -
Londýnský jadrnáč prostřeclní - pozdni leden - březen dobrý opylovač -

Lord Suf fied prostřeclní - pozdní s1pen - listopad dobrý opylovač -

111 inistr H ammerstein časná - prostřední prosinec - du bon dobrý opylovač -
M ušlcátová reneta prostřední - pozdní prosinec - duben dobrý opylovač -
Ontario prostřední - pozdní leden - květen dobrý opylovač -

Parkerovo prostl-eclní - pozdní prosinec - duben dobrý opylovač -
P easgoodovo časná - prostředrú říjen - leden dobrý opylovač -

Ribstonské časná prosinec - duben špatný opylovač -

Astrachán červený silně - časně srpen dobrý opylovač -
Astrachán bílý silně - časně srpen dobrý opylovač -

Jeptišlca silně - pozdě leden - červen špatný opylovač -
Kalvil bílý zimní časná - prostřední listopad - bfozen dobrý opylovač vyskytuje se 

lfolvil červený podzimní časná září - říjen dobrý opylovač vyskytuje se 

Pcmenské české pozdní listop ad - bfozen dobrý opylovač -

V ejlímek červený prostfochú - pozthú listopad - duben dobrý opylovač -
Boscoopslcé prostfoclní - časná prosinec - květen špatný opylovač -
Zlatá zimní pcirména prostl-ední - pozdní prosinec - ímor dobrý opylovač vyskytuje se 

Signe Tilish prostřední - časná 1-íjen - listopad dobrý opylovač -
Virginské růžové časná srpen dobrý opylovač -

Wagenerovo prostřeclní - časná prosinec - dubon dobrý opylovač -
Průsvitné žliité prostřední - časná červenec - srpen dobrý opylovač vyskytuje se 

Zucalmagliová reneta prostfodní - pozdní prosinec - březen dobrý opylovač -

Ooulonovci reneta prostřední - časná 

Delicious 

Evino 

Fmasovo letní 

Holovouské malinové 

James Grieve 

Košíkové 

Malináč hornolcrajský 

Matčino (Nonetit) 

Řehtáč souclkovitý 

Šálové (Kardinál žíhaný) prostřední - časná záH - říj en špatný opylovač vyskytuje se 

Velkovévoda bádenský 
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VIII. 

, ,.. o „ 
SAZENI STROMU OVOCNYCH. 

M otto' : 

Když pak veidete do země, a nasázite všelikého 
stromoví ovoce nesoucího, tedy obřežete neobře

zání i eho, totiž ovoce i eho . P o tři léta budete miti 
je w neobřezané, protož nebude jedeno. Otvrtého 
pak létct bitde všeliké ovoce jelw posvěcené ke 
chváleni H ospodina. P átého teprv léta jísti bu 
dete ovoce feho, aby rozmnožil vám úrody jeho: 
Já fsem H ospodin, Bůh váš. 

K niha M ojžišova III. 23-25. 



Příprava půdy. 

O přípravě půdy před sázením bylo již dosti mluveno v předešlých kapitolách. 
Nejideálnější přípravou půdy je a bude vždy její hluboké propracování, buď rigolováním 
nebo hlubokým oráním nebo třaskavinami - dynamonem. I zelené hnojení, zejména. 
rostlinami hlubokokořennými, má na půdu blahodárný účinek. Někdy však takové hlu
boké propracování není možno provésti z různých důvodů, buď finančních , nebo tam, kde 
sázíme stromy do zahrad již osazených , nebo z důvodů jiných a tu jsme nuceni připraviti 
půdu alespoň v obvodu každého nově vysazovaného stromu tím, že vykopeme proň jámu. 
Ph kopání jam musíme si však býti vědomi toho, že předně ne1ú to již ideální příprava 
púcly, nýbr ž jenom pouhá její:náh.ražka, kterou se musíme z nedostatku í·ádné celkové 
přípravy spokojiti a za druhé, že každá půda nehodí se pro kopání jam a když se i hodí, 
že to je opatření pouze dočasné, krátkodobé. Jáma totiž nestačí stromku nově sázenému 
na dlouho. Za rok, nejdéle za dva a pak po celý další život jest stromek odkázán již jen na 
púclu okolní, nepropracova.nou , nezkypl-enou a jeho další vývoj závisí pouze od jakosti 
této. 

Sestává-li okolí jámy z p~dy dobře prostupné, tvoří strom obyčejně již v prvém roce 
kořeny za obvod jámy sahající a tyto jámu pro ně phpravenou brzo úplně opouštějí a za 
několik málo let daleko přesahují, jak vidno z obrázkú připojených , č. 43 a 44, b a brzo 
sahají docela i do obvodu kořenů stromů sousedních. Obrázky byly zhotoveny podle 
fotografií K.remmerových v knize 'l'renkleho a představují nám v různých letech vzrúst 
kořínkú Landsberské renety na semenáči šlechtěné a vsazené do jámy 1 m široké a 80 cm 
hluboké, s okolím dobře prostupným. Ifrátké čárky na horním obvodu čtverce značí nám 
současný prúměr koruny. Fotografie obrázkú byly dělány po opatrném vyplavení púdy 
v celém rozsahu kořenú. J ak je dobře viděti, pfokročily kořeny jámu vykopanou již 
prvým rokem po sázelÚ, v druhém roce jáma již nestačila a ve čtvrtém roce zmohutněly 
kořeny již t ak , že jáma stala se pro další vzrúst koÍ'enú úplně bezúčelnou, V tak propustné 
půdě je již dobře inožno spokójiti še se sázením stromů do jam bez veškeré další přípravy 
půdy. 

Docela jinak však všecko vypadá, je-li dělána jáma v půdě nepropustné. Velice ná
zorně nás o tom poučují obrázky další, dělané podle ruského badatele K.varazkhelie 
a uveřejněné v časopise Gartenbauwissenschaft pod názvem „Beitrage zur Biologie des 
Wurzelsystems der Obstbaume" . Obrázek prvý č . 45 značí hrušeň vsazenou clo jámy o stě
nách neprostupných , které kořenúm nedovolují za obvod jámy proniknouti, takže stromek 
je živ pouze živinami v j ámě se nacházejícími, jenom živoří a podobá se úplně stromku do 
velkého hrnce sázenému bez možnosti kořeny své dále rozšířiti. Obyčejně však to vypadá 
ještě daleko hůře. Jáma vykopaná v neprostupné půdě nepropoušt í dále nejen kořínků, 
n ýbrž nepropouští ani vody dešťové, takže tato se v jámě hromadí a půdy takové vyzna
čují se vysokým stavem spodní vody, do níž kořeny vůbec vniknouti nemohou a vnik
nou-li, odumírají, t akže stromek nemá zde vúbec žádných možností k dalšímu životu 
a ani neživoří, nýbrž brzo hyne, jak názorně ukazuje obrázek druhý č . 45. 
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Z uvedeného jest zjcvno, že dělání jam pro stromky v půdách neprostupných, tM.kých, 
jílovitých, nemá vlastně žádného smyslu. Stromku tím nepomůžeme, což bohužel po 
letech stává se majiteli zjevným. Vadí tomu dvě věci. První a nejdůležitější je vysoký 
sta.v spodní vody, který nedovoluje stromku žíti a druhá neméně důležitá věc je nepro
niknutelnost půdy anebo proniknutelnost jen velice obmezená. Vysokého stavu spodní 
vody můžeme se definitivně zbaviti jen odvodněním půdy chenážemi, neproniknutelnosti 
půdy jen hlubokým propracováním jejím, ať již tím nebo oním způsobem. 

V takových však případech, kde nad spodní vodou je vyšší vrstva půdy propustné, 
alespoň 60 cm sih1á, je už dána možnost stromku žíti i bez odvodnění půdy. Ale ta možnost 

Obraz č. 113. Vývoj kořenů vysolrnstromu Landsberské renety, vsazeného do jámy 1 m X 0'80 m, 
ci) po prvém roce, b) po druhém roce. 

je dána pouze stromkům plochokořenným - švestkám, slívám a snad i stromki'.1m na 
slabě rostoucí podnoži stojícím, jako jsou jánčata a kdoule, nebo kel-ům srstek, rybízu 
ama.iln - kdežto stromkům hlubokokofonným - třešeň, hrušeii na podložce semenáčové, 
ořešák - ta možnost dána není. Ani jabloně na podložce semenáčové nebo duzénové by 
tam nešly, poněvadž i ty, ač jsou též plochokořenné, vyžadují spodní vody hlubší, alespoň 
80- 100 cm pod povTChem půdy. Proto u půd, u kterých se spodní voda nalézá v hloubi 
60 cm pod povTchem, ani jam pro nově sázené stromky nevykopáváme, poněvadž jsme 
stále v nebezpečí, že voda vnikne do jam a pak bychom stromky sázeli přímo do vody, 
nýbrž spokojujeme se raději celistvým zkypřením půdy v celém jejím rozsahu hlubokým 
zoráním a sázíme stromky přímo do této. Je to daleko lepší. než vykopávání jam (viz 
obr. č. 46). 
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Obr etz č. 44. Vývoj kořent't Landsberské renety (vysokostrom), po 4. roce vsazení do já my. 

Obraz č. 45. Vývoj kořenfi v jámě neprostupné a nemožnost vývoje ve spodní vodě. 
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Obrnz č. J,6. V pfidách plochých s vysokou spodní vodou nekopou se jámy, nýbrž zkypří se jen 
stejnoměrně celý p ovrch pfidy. 

Bylo by ovšem možno pěstovati stromky i ·při vyšším stavu spochú vody než 60 cm 
pod povrchem púdy, kdybychom jim půdu uměle zvýšili a sázeli je buď na kopečky nebo 
souvislé pásy nasypané hlíny (viz obr. č . 47). Tyto však nesměly by býti ani úzké ani 
iúzké a musely by míti základnu alespoň 3-4 m širokou a nahofo by musely býti též asi 
2-3 m široké. O výšce jejich by pak rozhodovala výška spodru vody, která by musela 
vždy bý ti potom alespoň .- 60 cm pod nově utvořeným ' povrchem . Zvýšené pásy děláme 
z hlíny buď navežené nebo z hlíny, vzaté z okolí stromk u, je-li to ještě možno. Tato metoda 
se však neosvědčila, ježto náklady spojené s prací a materiálem daleko převyšují náklady 
spojené s odvodněním půdy drenáfomi a j eště bychom tam nemohli pěstovati jiných stro
mú n ež. zase jenom hodně plochokořem1é. 

Obr az č. J,1. Sázení s tromk fi plochokoi'enných do uměle zvýšených pásfi a kruhfi pfidy při vysoké 
spodní vodě. 
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Ve v šech těchto posléze jmenovaných případech nekopeme zvlášť jam pro stromky, 
nýbrž sázíme je do půdy jen hlubokým oráním zkypřené. V případech ostatiúch ko
peme jámy. 

ffioubka a šířka jam. 

Dosud platné pravidlo, že jáma má býti tolik a tolik cm hluboká a tolik a tolik cm 
široká, není a ani nemůže býti směrodatným. Hloubka jámy musí odpovídati poměrům 
daným púdou. Jámu lze dělati pouze tak hlubokou, pokud sahá vrntva propustná. V púclě 
dobře propustné múžeme dělati jámy třeba i 1 m hluboké, ale kde nara.zíme na vrstvu 
nepropustnou se spodní vodou, nesmíme jíti do ní a musíme se podle okolností spokojiti 
s jámami, třeba 40-50 cm hlubokými. Za normábúch poměrů děláme jámy podle toho, 
co clo nich míníme sázeti. Pro stromy plochokořenné stačí plně hloubka jámy o 60 cm, 
pl'i stromech hlubokokořem1ých děláme jámy hlubší, 80-100 cm. Šrrka jámy mťtže býti 
libovolná, ale čím je širší, tím lépe, poněvadž šířka jámy znamená širší lokáhú zkypření 
púdy. Obyčejně spokojujeme se s jámami o šířce 11/2-2 m a děláme je buď do čtverce 
nebo do lnuhu. Púdu z jámy vyhazujeme vždy na dvě hromady, na menší házíme vrchní 
humusovou vrstvu a všechnu ostatní půdu na druhou. Proč, bude vysvětleno později. 
Děláme-li jámy u cest pro stromořadí, děláme je podle směru silnice delší, ale za to méně 
široké, nejlépe 2,50 X 1,20 m, dovolí-li tomu poměry místiú. 

Jinak je tomu u strání. _Stráně jsou výborným stanovištěm pro stromy ovocné, 
nejsou-li příliš mělké , nebo příliš suché nebo příliš kamenité. Mají-li však půdu přiměi"eně 
hlubokou, obsahující dostatečný stupei'í vlhkosti, hodí se výborně k účelúm zahrádkář
ským i sadařským. Viz další pojednání o stráních. Stráně příliš příkré je těžko rigolovati 
a clo hloubi kypřiti , poněvadž jsme stále vysazeni nebezpečí, že při větších srážkách 
vodních púda okypřená bude odplavena. Stráně se svahem mírnějším okypřujeme však 
zrovna tak, jako jinou púdu. Není-li to z jakýchkoliv důvodů možno, hloubíme i zde jámy 
pro stromy a děláme to zrovna tak jak právě vylíčeno bylo, ale s určitými modifikacemi, 
zejména u strání příkřejších:' 

Př-i osazování strání hraje nejdůležitější úlohu voda, poněvadž stráně trpívají často 
suchem mimo případy, kdy jsou zavlažovány spodní stékající v odou. Voda srážková -
déšť a sníh - která by mohla půdu vodou zásobiti, stéká rychle se strání a nevniká do 
púdy tak, jak by měla. Proto naší první úlohou musí býti zabrániti tomu, aby ani kapka 
vody srážkové nepřišla na zmar. Toho dociluj eme různým způsobem. Nejlépe by bylo 
udržovati stále povrch púdy kyprým a bez trávy, poněvadž půda kyprá srážkovou vodu 
dobře clo sebe přijímá. Půda t r avou porostlá nechává vodu srážkovou rychle stékati 
dolú, a to, co se v půdě zadrží, spotřebuje pro sebe tráva a strom trpí suchem. Vedle toho 
lze vodu srážkovou zaclTžeti příkopy, které vykopáváme napříč po celé stráni nad jednotli
vými řadami stromů, aby srážkovou vodu stékající zadržely a pomalu ji nechaly do vnitra 
půdy prosakovati. Kdo nechce dělati příkopy obsáhlejší, ať dělá příkopy mělčí a užší, 
nahoru lomené, asi JO X 20 cm široké a hluboké, tak jak je na obr. č. 48 znázorněno 
a svádí tak vodu srážkovou do obvodu koruny. 

PI-i kopá1ú jam buď jejich olnaje vyztužujeme kolíky silnějšími, dobře napuštěnými 
roztokem skalice zelené a za kolíky děláme pletivo z uschlých větví vrby nebo jehličí 
a proplétáme je kol kolíků, nebo můžeme je udělati po způsobu vlaštovčího h1úzda, 
s olnaji rovněž vyztuženými, anebo nejlépe a bez velké práce vykopeme jámu a po jejím 
vyplnění skopeme hlínu ze svahu nad jamou a uložíme ji na svah pod jamou a kol sázeného 
stromu uděláme mělkou misku, která by vodu alespoň z části zadržovala, jak je vše 
znázorněno též na obrázku č. 48. 

l{dy vykopáváme jámy? 

Nejlépe jest vykopávati jámy na podzim pro jarní sázení a půdu vyhozenou nechati 
přes celou zimu ležeti, aby důkladně promrzla, čímž značně se zlepší její struktura a půda 
stává se úplně sypkou. Můžeme však též vykopávat i jámy na jaře a nechati půdu z nich 
přes celé léto ležeti, čímž se také zlepší její strukturn, ale daleko méně než v zimě a půda 
nestává se tak sypkou, nýbrž spíše jen vyschne. Jámy vykopané zahazujeme 14 dm\ před 
sázením, aby půda měla čas něco se usaditi. 
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Čím vyplňujeme jámy vyházené pro stl'Omky1 

Jámy pro stromy kopeme proto, abychom půdu alespoň místně zkypřili, když už 
ji nemúžeme v celém jejím rozsahu po celém pozemku zkypřiti rigolováním nebo jiným 
jemu rovnocenným způsobem. Jest tedy vyhazování jam vlastně rigolováním místním 
a v malém. Jedná-li se však o půdu silně nepropustnou, jílovitou, těžkou, nemělo by její 
zkypř-ení dlouhého trvání a púda, až by se po roce nebo dvou sesedla, stala by se zase ne
propustnou. Proto takové půdy mícháme silně s pískem, abychom je učinili na trvalo 
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Obraz é. 48. Kopání jam ve stráních a zachycování vody srážlrnvé. 

propustnými. Zkypření púdy má za účel umožniti vzduchu, slunci a vodě vnikati do půdy 
a aby půda stala se pro nově se tvořící kořínky dobře prostupnou. To je účelem jam. Není 
však jejich účelem, aby byly přecpávány hnojivy. Zejména nedáváme do jam hnojiv 
dusíkatých a obzvláště ne mrvu chlévskou, poněvadž tato rozkládá se jenom púsobením 
bakterií púdních, které však dole nejsou a naopak její přítomnost má nevypočítatelné 
následky na potomní snižování se půdy v jámě. Za to však dáváme tam hnojiva t. zv. 
reservní, která mají tu vlastnost, že velice pozvolna se působením kořúiků rozkládají 
a. tudíž cliouho v pt\dě tkví. Takovými reservriími hnojivy jsou d1·aslo a fosfor, v podobě 
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těžko rozpustné Thomasovy moučky. Mohli bychom je sice dávati stromku i později 
normálním hnojeiúm s vrchu, ale hnojiva ta mají tu nepříjemnou vlastnost, že zůstávají 
v půdě tkvěti na tom místě, kam jsme je zaryli a doleji do hloubi se nedostávají. Takto 
však , smísíme-li je s půdou z jam vyházenou, dostávají se i do vrntev hlubších a jsou ko
Hnkúm po leta k disposici. Hnojiv těch dáváme vždy větší množství jako reservu a sice 
1-2 kg drasla ve formě 40 % draselné soli a 1-2 k g těžko rozpustné Thomasovy moučky, 
ale vždy musíme k cb:aslu přidati vápna nejméně tolik, kolik dáváme cb:asla, t edy 1- 2 kg 
v půdách chudých vápnem nebo bezvápenných i 5 kg. Vápno dáváme ve formě vápna 
páleného v prach rozpadlého, je-li půda těžká, jílovitá, ač se hodí i pro půdy lehké, ale 
pro tyto užíváme raději vápence mletého, poněvadž účinkuje sice pomaleji, ale trvaleji. 
Dáváme-li však mletý vápence, musíme ho dáti množství dvojnásobné . 

Všecky tyto tři živiny pronúcháme dobře s pC1dou z jámy vyházenou. Ale, a to je 
velice důležito , mícháme je pouze s hlínou, která přijde do dolní polovice jámy, poněvadž 
nesmí přijíti ve styk s nově sázenými kořínky, ježto by jim silně škodila a děláme t o ta.k, 
že jednotlivé vrntvy, jak h ázíme do jámy, lehko posypáváme výše zmíněnými živinami 
až do polovice jámy a výše jich nedáváme. Hnojiv dusíkatých , jak již bylo řečeno, ať 
v té nebo oné formč, nedáváme clo půdy, protože nelze jich míchati s hnojivy jinými, 
zejména nedáváme tam Illl'vy zvířecí, ať již setlelé nebo nesetlelé, poněvadž tato v hloubi 
zuhelnatí, ba může docela stromku přinésti i škodu tím, že půda po hnoji zvífocím se silně 
propadá. • 

Všechnu hlínu z jámy vyházenou nedáváme do jámy zpět, nýbrž vyplňujeme ji 
pouze půdou horší z velké části hromady až do rovnosti s půdou ostatní. Půdu humusovou 
na menší hromadě necháváme ležeti . Dosud há jilo se stanovisko, že touto lepší, humuso
vou púdou máme vystlati lůžko pro kořeny nově sázeného stromku a do téže půdy je 
i vsaditi a navrch pak dáti půdu jinou, Illl'tvou, z toho důvodu, že púda nejlepší má přijíti 
ke kořenCrm. Tento důvod je správný , ale nemohu dobře pochopiti druhou jeho část, že 
navrch máme dávati půdu mrtyou. Kdo si dobfo pročetl stať o rigolování, chápe, co tím 
myslím. Bacily půdní, tato nejdiUežitěj ší část humusu, přicházejí takto do púdy, kde ne
mohou žíti a část nn·tvá, bacilu úplně prostá, přichází navrch, kde je právě bacilů nejvíce 
třeba. Kopám jam je také rigolování a nutno si při něm počínati zrovna t ak. Je sice 
pravdou, že nejvýživněj ší část půdy patří do okolí kofonů, ale je také pravdou, že naVTch 
nepatří část nejhorší úplně prostá bacilů a máme dosti prostředků jiných , jak učiniti půdu 
v okolí kořenú co nejlepší. Proto jsem nllidy nesázel stromků tak, abych k nim dal všechen 
humus půdní a navTch půdu mrtvou, ný brž obráceně dával jsem humus zase navrch 
a strnrnkúm ke kořenům dával jsem vždy půdu silně promíšenou kompostem, anebo 
nebylo-li ho, půdu promíšenou hojně rašelinou. Do čistého kompostu sázeti stromek se 
nedoporučuje , poněvadž v něm příliš zchoulostiví. 

Radí se též míchati půdu v jámě s kostní moučkou, která obsahuje větší množství 
kyseliny fosforečné až 30%, ale je dosti cb:ahá a při přítomnosti Thomasovy moučky 
zbytečná. Rovněž rohové piliny a stružky jsou drah é, obsahují hlavně dusík a jsou bez
účelny. Četl jsem též často, a mnohde se to dělá, že se má dávati clo jam stará malta ze 
zbournných domů a omítka se zdí. Ty v šak působí jen obsahem hodně již změněného 
vápna a není jich třeba k tomu účelu teprve pracně sháněti, zejména když máme plno
hodnotný a daleko lepší prostředek ve vápně samém. 

Jaké požadavky ltlalleme na stromek, který kupujeme ze školky? 

To je kapitola snad nejbolestnější ze všech a každý zahrádkář mohl by ji vyplnit i 
svými nál'ky sám. - Co žádáme my zahrádkáři od školek ? 

V prvé řadě žádáme vždy od školky, aby nám dodala pod zárukou to, co žádáme 
a ne něco , čeho jsme nežádali . Je-li školka opravdu solidní a má svá oddělení :řádně 
vedena, učiní tak ráda, nemá-li jich v pořádku, nedá záruky nebo jen nerada. V tom 
případě obraťme se na jinou firmu, solidnější. Kupujeme přece a máme právo za peníze 
dostati to, čeho žádáme a nebude j istě jedin ého školkaře, který by nám to právo odepřel. 
A přece stesky zahrádkářů, jež mám pHležitost často vyslechnouti, jsou v tom ohledu 
četné. Sám znám příklad ze svého blízkého okolí, že zahrádkář objednal si V6voclkyni 
Elišku a teprve po dlouhých letech čeká1ú, když stromek pl-inesl plody, pozn al, že má 
Hardyh o máslovku . Oznámil to školce se žádostí, aby mu poslala rouby Vévodkyně 

12 
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Elišky, že stromek přešlechtí. Dostal je, zaplatil, přerouboval a zase čekal dlouhá leta, až 
konečně na prvých plodech viděl, že to byly zase rouby Hardyho máslovky a tak minulo 
více než 10 let čekání než poznal, že vzdor svým penězům a práci je zase tam, kde byl 
před lety a že Vévodkyně Elišky přece nemá. 

Znám školku, která měla veškeré zásoby toho roku vyprodány a nemohla velkou 
objednávku luýti; přišla do známé školky v okolí Brna a chtěla od ní koupiti stromky 
objednané. Na poznámku, že školka též nemá žádaných stromků a že to, co má, je už 
všecko přebráno a vysazeno, odpověděl dotyčný školkař, že t o je jedno, jen když to má 
listí, aby mu to dali. Dostal, zaplatil a obšťastnil t ím kupce. A tak mohl bych do nekonečna 
vyprávěti a se mnou každý zahrádkář. Ovšem podotýkám, že očitým svědkem poslední 
p:Hhocly jsem nebyl, ale vykládal to při exkursi velice vážný, starší pan řídicí učitel, tuším 
ze Znojma, o jehož pravdomluvnosti nemám nejmenší příčiny pochybovat i a uváděl 
jména jak školky, tak i kupce. Podobné případy činí poměr mezi školkami a odběrateli 
beztak napjat ý ještě nedůvěřivějším a jsou našemu ovocnářství velice na škodu, poněvadž 
šíří všude nedůvěru a nechuť. 

Kolik zahrádkářů pěstuje dnes něco docela jiného než chtěli. Jeden mi přinesl docela 
Robertovu máslovku a naříkal si, že po dlouhých letech je to první plod Tongresky, který 
vidí, ač všude se prý píše, že Tongreska dobře rodí. 

Ať nikdo neříká, že to není tak zlé a že omyl je všude možný. J e, ale zde nikoli, 
poněvadž ze sta úst slyšel jsem při svých přednáškách potvrzování výše uvedeného 
a stesky ty šly často tak daleko, že mnohý zahrádkář, znechucen stálým nezdarem , 
raději zanechal všeho a pěstuje něco jiného než stromky ovocné . 

Dmhým velice bolavým míst em a Snad daleko bolavějším než otázka správnosti 
odrůd je dnes otázka podnoží. Znám drastický případ Slováčka, který jako nadšený 
začátečník - a na Slovensku je to dosti vzácný případ - pěstil si ve své nové zahrádce 
tolik vychvalované kordony jabloňové, které mu však hrnzně a nezkrotně rostly a ničeho 
nenesly. Na jeho dotaz bylO mu pak odpověděno , že jeho kordony proto tak silně rostou 
a nenesou , že nestojí na jánčeti, nýbrž na duzénu. Vyhodil tedy po letech marného čekání 
všecko a aby nebyl již oklam án, objednal si sám z t éže školky podnože svatojánčat a na 
druhý rok je našlechtil. Ale po čase pozoroval, že mu zase nezln·otně rostou a nenesou, 
vyk opal jich t edy několik a přišel se mě ptát, co to vlastně je za podložku. A byly t o zase 
duzény. Až jsem se bál říci mu to, poněvadž jeho zklam ání nad zmařenou prací kolika let 
bylo velké. Zda měl odvahu j eště po třetí stromky kupovati, nevím. 

Znám školku, která dobře ví, že Williamsova čáslavka pro větší tvary musí býti 
šlechtěna na pláněti, ale přijdete-li clo školky, seznáte, že všecky Williamky má šlechtěny 
na kdouli a dodává je každému, ať chce kdouli , nebo pláně . Není divu pak , že mezi za
hrádltáři vzmáhá se odpor prot i t omu všemu. Zahrádkář dnes často nedost ane t o, co 
chce, nýbrž to, co je ve školce a dá se mu to bez ohledu n a následky , t!·eba i pod špatnou 
vignetkou, jen aby se udělal obchod. Tak jako kdyby pro mnohé školky neexistovala mo
derní nauka o podnožích. V Německu se podobné věci trest ají a vším právem, činí-li to 
školka vědomě . Naši zahrádkáři jsou úplně bezmocni prot i podobným přehmatťun 
a mnohé školkařské závody dělají si, co chtěj í. Sám mnohokráte jsem se o t om pfosvědčil, 
ba byl jsem donucen jenom z t oho důvodu svou celou zahradu dvakrát zničiti, poněvadž 
přes naléhavé příkazy byly všecky stromky na pláněti, ovšem s označením na účtu, 
že stojí na duzénech a kdouli a bylo to vždy přes 800 stromků, až konečně jsem byl do
nucen objednati si stromky po lOletých marných pokusech z Drážďan od firmy Hauber
Pekrun. Co t o st álo peněz a co času ztraceného, co námahy a výsměchu i výtek vlasti
zrádných v novinách . Ovšem bylo to před více jak 30 let.y, kdy mě jako začátečníka bylo 
snadno oklamat i, ale podobné věci, byť ne v té míře, dějí se i dnes. Mám dosud ve své, 
mrazovou kat astrofou již silně omezené, nové pokusné zahrádce stromky n a špatné pod
noži , ač výslovně byla žádána podnož jiná. Ještě před čtyřmi lety jsem si objednal 4 jedno
roční šlechtěnce broskve s výslovným příkazem, že chci je na žilience a n e na myro
balánce a po 4 letech marného čekání broskve jsou st ále zabslé, neduživé, s bídou 1 ro 
vysoké, poněvadž stojí na mirobalán ce a mezi nimi stojí broskev stejně st ará , ale méb? 
chovu n a durancii, kterou jsem zkoušel jako novou podložku a jest již přes 4 m vysoka 
a vypadá jako obr mezi čtyřmi neduživý mi, zakrslými broskvemi na mirobalánce . A to 
je mi prosím za rok 70 let a nemám již naděje ani chuti pokus znovu opakovati . 
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A když se to děje mně, koho škollrnři znají, alespoň podle jména , jak to vypadá 
u zahrádká1·ů jiných, jejichž nářky je až bolno poslouchati. Tyto věci musí jednou přestati 
a jest věcí solidních školkařů samých nebo žup zahrádkáfakých, aby se postaraly o ná
pravu. Bohužel věci zhoršují se j eště tím, že je zahrádkáři často nemožno, aby hned na 
počátku, když zboží dojde, poznal, že byl oklamán , že dostal stromek na nesprávné pod
noži, nebo že dostal oclrtl.du docela jinou než žádal a omyl svůj poznává teprve po letech, 
kdy je již pozdě žádati náhradu, poněvadž svoji při vždy prohraje. A i kdyby dostal 
náhradu , kdo hradí mu ztracený čas a práci promarněnou , nehledě ani k tomu, že zahrádka 
jeho je ve stavu stálého zrodu a stálých přeměn a vyhlíží kuse a nestejnorodá. P ak ne
divme se, že poměr mezi zahrádkářem a školkou je vždy napjatý, poněvadž na jedné straně 
chybí důvěra a na chuhé straně často solidnost. Nechci nikterak viniti všecky školky, 
poněvadž znám zase na druhé straně školky velice solidní, které raději se zřeknou obchodu, 
než by dodaly zboží nežádané. J sou zde i školky vydržované z fondů zemských nebo 
státních, na něž se spolehnouti můžeme, ale bohužel jsou i četní dodavatelé nesolidní. 

Vedle správné odrůdy a správné podnože klade každý zahrádkář i pěstitel ve velkém 
důraz na to, aby dostal k vysazování zboží dobré jakosti. Co rozumíme pod tím slovem ~ 

V prvé řadě máme tím na mysli stromky mladé. Je omylem se domnívati. že koupí
me-li strom starší, docílíme dříve výsledků. Předně takové stromky jsou dražší, bývají 
to často již stromky přebrané, které dříve pro různé vady nebylo lze prodati, dají se húře 
přesazovati. obtížněji a dráže dopravovati a výsadba stromků starších vedle mladších 
vypadá nehezky, nejednotně. Proto volíme obyčejně, zejména pro nově zakládanou 
zahrádku stromky mladé, stejného stáří, nejraději. dvouleté, na kterých i různé eventuální 
vady v řezu a úpravě koruny dají se ještě lehko napraviti. Vysokokmeny a polokmeny 
nejraději ve stáří B-4 let. 

Za druhé žádáme, aby stromky měly zdravý bujný vzrúst. Stromky ve školkách 
mají obyčejně silný vzrůst, poněvadž školky bývají přehnojovány dusíkatými a jinými 
hnojivy. Dostaneme-li stromky pouze s nepatrným přírůstkem leto
rosti'.1, pak již zde bývá, nebyl-li:' stromek náhodou před rokem přesa
zen, obyčejně nějaká vada, pro kterou stromek ani v půdě připravené 
a dobře hnoj ené nešel. Stromky takové již svým vzhledem prozrazují 
stáří větší, bývají často mechem obrostlé a půjdou zpočátku, ne-li 
docela i později , špatně i v nové půdě a budou záhy ve vzrůstu přede
hnány i stromky nej mladšími. Ostatně máme i spolehlivější známky , 
jak poznati st.romek starší, ba můžeme často i n a rok stáří jeho odhad
nouti, nebyl-li stromek na svém mladém kmínku seřezáván. Na roz
hraní každého novějšího a staršího letorostu jsou spirálně uloženy 
jakoby malé, uzoučké jizvičky (viz obr. č. 49), které i po letech jsou 
znatelny a odděluji každoročně starší dřevo od mladšího, takže stačí 
jen tyto serie jizviček spočítati. Ale i když stromek byl sřezán do příliš 
staréh o dřeva, mohou nás zase tyto řezy o stáří stromu informovati. 

Pokud se týče korunky stromu, žádejme vždy, aby tato byla ale
spoň částečně řádně vyvinuta a korunky o nedostatečném počtu větví 
- u lnsků volně rostoucích, u polo- a vysokokmenů pod 3, u pyrn
mid pod 5 - odmítejme již předem. J e vždy věcí školky, aby pro-
dává-li již stromek s korunkou, tato byla alespoř1 částečně řád.ně Obraz č . 49. 
vyvinuta . Nemůžeme-li takových stromků dostati, žádejme raději ,Jizvičky označujlci 
stromky mladší, n a kterých si pak vytvoříme sami korunku podle své hranici mezi star-
chuti, ač tím ztrácíme mnoho času. ším a mladším le-

Malé nerovnosti kmene mtl.žeme si vyvázáním n a kúl snad.no na- torostem. 
praviti, ale velká zkřivení, zejména starší, odmítejme rovněž. Dále 
prvotřídní stromek nesmí býti postižen cizopasníky jakéhokoliv druhu, zejména dávejme 
pozor na cizopasníky život stromku ohrožující, a těch je dosti. 

Důležitá jest též délka kmene. Vysokokmen nemá býti pod 180 cm , poněvadž těchto 
užívá se většinou pro osazování velkosadů a pod nižšími nelze dobře pěstovati podplocliny. 
U polokmene není již délka kmene tak rozhodující a může býti i pod 150 cm, ale nesmí 
jíti pod 150 cm t am , kde ch ceme pod nimi v zahrádkách pěstovati zeleninu a jiné plodiny. 
Krsky a pyramidy nesmí míti kmen pod 40 cm, u lnsků naopak máme raději kmen 50 
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i 60 cm, poněvadž pak máme větší možnosti i pod nimi něco pěstiti. Stromy tvarované -
Verierky, k ordony, vějíře atd. - mají míti bez výjimky kmen o 40 cm délky. 

U tvarovaných stromů dbejme též toho, aby očka při násilném odlistňování stromů 
ve školce nebyla poškozena nebo vylám ána, zejména očka, která jsou důležita pro tvaro
vání další, poněvadž náprava takové chyby nás často stojí rok i dva práce, než přivedeme 
vše zase do po1·ádku. 

Má-li stromek všecky tyto vlastnosti, pak n azýváme takové zboží prvotřídním. 

l{dy lze stromky sázeti 1 

Stromky lze sázeti ocl počátku října do konce dubna a někdy i později. Že lze však 
sázeti stromy i uprostřed léta a olistněné, tomu naučila mě světová válka. V srpnu r. 1914 
honily slavné c. k. úřady všude po veřejných cestách ve Slezsku červené auto, obsazené 
pánem a dámou, které vezlo zlato. Z :E'rancie clo Ruska. Já měl též červené auto a jezdila 
spolu vždy moje žena. A chytli mně, když jsem se vracel v noci z Pruska od nemocného, 
ale už beze zlata. Ovšem předal jsem je jinému autu. - Nedivme se, byla to válečná 
psychosa. 

Ale od té doby jsem byl ve velkém podezře1ú, tím více, že chytil mě sám pan c. k. 
dvorní rada z lnÍstodržitelství slezského von Rothenhorst. A v r. 1915 koupil jsem si na 
radu známého ředitele banky za všecky svoje úspory cizí valuty, bohužel k dostání byly 
jen ruské r uble. A několik dm\ po té byli u mně již četiúci a hledali ruble. Zaplať Pánbůh, 
že prohlídka byla jen velice povrchní, poněvadž to byli naši dobří čeští lidé - nynější 
nadporučík Babek - a nenašli ničeho. Jsem prý v podezření, že jsem ruský vyzvědač -
Rusové byli už u Krakova a za t ichých nocí slyšeli jsme od Krakova už kanonádu - a já 
jsem prý jimi podplacen a za své služby dostal jsem prý ruble. Tehdy vlácU celým Slezskem 
„krvavý" generál Matuschka; v Mor. Ostravě a na dvoře lll'ajského soudu odstřelovalo 
se vesele a od pouhého obvině1ú k odstřelení nebo oprátce nebylo daleko. Musely tedy 
ruble za každou cenu zmizeti. Ale kam~ Nikomu mimo své vlastní ženě nemohl jsem dů
věřovati . 

Bylo to právě v červenci 1915. Vzpoměl jsem si, že jsem kdysi četl, že lze stromky, 
které mají již bouřlivé mládí za sebou, mají jarní vzrůst ukončený a byly před tím již 
častěji přesazovány, přesaditi i v létě. A já měl v zahradě asi 8- lOletou menší pyramiclu 
Evina jablka, která již dvakráte u mě přesazována byla, posledně před dvěma roky. Byla 
právě plná plodů a svůj janú vzrůst měla již úplně ukončený. Tu vybral jsem si za svoji 
skrýš . Ve dne ještě odstříhal jsem až na několik všecky plody a v noci potmě jsem s po
mocí své ženy vykopal pyramidu opatrně i s balíkem hlíny, kteI'ý mimochodem řečeno 
při vyzvedání se poněkud rozsypával a ruble připravené již v kov ové a nepromokavé 
větší skřínce a zabalené mimo to do tuhého Billrothbatistu pod stromem zakopal, pyra
midu vsadil nad ruble clo starého kompostu, promíšeného hojně rašelinou, strom důkladně 
zalil, listy skropil a druhý clen dal jsem celou zahradu ch'lkladně zlíti, aby nebylo n ápadno, 
že jen jeden strom je zalit a každý večer a ráno jsem jej lehko skropil sprchou z konve. 
Jak hloupě jsem to tenlffát dělal, vždyť stačilo pod stromem vyrýti šikmou díru a peníze 
uložiti do lÚ a nebylo třeba pfosazovám, ale byla to u mě též už jakási psychosa, která 
nedovolovala "správně uvažovati. Aby strom byl chráněn před paprsky slunečními, sušili 
jsme mezi řada.mi stromků, což jsme i jindy dělávali, prádlo, které jsme stále udržovali 
mokré, aby bylo v okolí stromku hodně vodních par. A stromek šel. Několik málo clnú 
měl listy trochu povacUé, něco listl\ i sežloutlo, které jsme opatrně odstraňovali , ale clo 
dvou týdnů vyhlížel normáh1ě. Pak přišla náhle nová prohlícUca, tato už z policejního 
ředitelství v Opavě. Prohledali všecko, i v zahradě, a míst y i kopali, ale to je nena
padlo, že by ruble před kratičkým časem došlé mohly býti zakopány pod svěží a zelenou 
pyramidou. Za pár dnů po té byl jsem vzat clo vyšetřová1ú a pak vyšetřovali mě ještě půl 
roku na svobodě, že prý mají positivní di1kazy, že jsem dostal za svoji práci orl Ruska 
ruble a kde prý jsou. Popřel j'!em všecko. Ruble mohl jsem pak vykopati až po 28. říjnu 
1918, kdy už vůbec ceny neměly. A tak mě od oprátky zachránila pyramida a současně 
mě prakticky poučila, že stromy lze přesazovati i v létě. ' 

Je to ovšem věc velice riskantní a nemusí se vždy podařiti. Důležitou podmínkou 
při tom je, že strom musí míti svůj jarní vzrúst plně ukončen a musí se nalézati ve stadiu 
klidu, byť to b yl klid jen letní. Všeck y letorosty musí býti zakončeny očkem a nesmí 
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končiti ještě rozvíjejícími se listy. Bylo by při tom ovšem záhodno sřezati stromu letošní 
letorosty, ale toho jsem se vzhledem k okolnostem odvážiti nemohl. Strom nutno vždy 
vykopati s balíkem hlíny, který se několik dmi. před tím musí dobře zalíti, aby byl vlhký 
a

0

lépe pohromadě d,ržel. Po přesazení nutno též dobře zalíti, ale jen jednou a strom často 
zlehka i s korunou krnpiti. Nesmí se však příliš zalévati, aby nebyl rušen v tvorbě nových 
ssavých kořínkú a nezapomínati při t om na rašelinu. 

Zda je lépe sázeti stromy na podzim neb na j aře , o to je veden stálý spor. Jedni 
tvrdí, že lepší je sázení podzimní, poněvadž prý stromek vsazený na podzim má j eště 
dosti času utvořiti si nové ssavé kořínky, pevně se v púdě usaditi a na j aře múžc prý již 
vegetace normálně pokračovati. Druzí dávají zase přednost sázení jarnímu, poněvadž 
prý stromu nehrnzí už žádná pohroma mrazem atd. Kdo má pravdu 1 Obě strany mají 
v jistém smyslu pravdu i nepravdu a proto táhne se spor dále. 

K správnému posouzení toho neb onoho st anoviska nutno všimnouti si celého sou
Ju·nu okolnost í. V prvé řadě nutno říci, že stromky můžeme sázeti pouze za vyhovujícího 
počasí a nesmíme tudíž sázeti stromků ani za dešt ivého počasí ani za mrazu , a druhá 
podmínka je, že stromky mi'.Lžeme sázeti jen do země sypké a ne mokré a mazlavé. Ve 
všech těchto případech by stTOm na řezných plochách kořenú utrpěl škodu . Tyto by zčer
naly a netvořily nových koi'faků ani na podzim ani na jaře. Mimo to sázením stromů clo 
blíny mazlavé nepřiléhaly by všude kořínky ke hlíně a nespojily by se s hlínou okolní 
v jednu jec:linkou masu , nýbrž vznikly by mezi hlínou a koHnky na různých místech 
vzduchem naplněné prostory a kořínky by b yly v nebezpečí zplesnivěti nebo v době 
nastalých mrazů zmrznouti. J e-li však podzim pěkný, země sypká a je naděje, že teplé 
počasí ještě déle potrvá , pak je rnzhoclně lépe sázeti stromky na podzim a čím dříve, tím 
lépe, poněvadž je skutečně pravdou, co tvrdí zastánci podzimního sázení, že v tom pří
padě má stromek dosti času v půdě pevně se usaditi a nové koi"ínky si vytvořiti , které po 
ukončení vzrůstu letního a po pfosazení stromku na podzim rychle a sih1č se znovu vy
tvúří . Na drnhé straně je zase pravdou , že uhodilo-li náhodou před sázením deštivé počasí, 
půda na podzim dobře nevysychá a Zl"tst ává déle mazlavou než na j aře, kdy vlivem 
intensivněj šíh o slunečního záření i po deštivém počasí půda rychle vysychá a stává se 
sypkou , vhoclnou k sázení. 

Mně stala se při zakládání mé poslední zahrndy asi před 30 lety následující nehoda. 
Dne 3. října dostal jsem od firmy Hauber-Pekrun z Drážďan zásilku asi ROO stromků. 
Ke konci září zde dosti silně pršelo, pak se vyjas
nilo a 1. října byl zde dosti silný mráz, půda asi 
do hloubi 2-3 cm zmrzla a mrazy potrvaly delší 
dobu, takže na sázení nebylo ani pomyšlení. Ne
zbývalo tedy nic jiného, než stromky založiti a. če
kati. V očekávání, že půda vbrzku rozmrzne a že 
budu moci sázeti, založil jsem je, bohu-Gel ne zrovna 
dosti pečlivě, poněvadž to ani dobře možno ne
bylo, ježto půda byla navrchu zmrzlá a pod 
zmrzlou vrstvou mazlavá. Mrazy však nepfostá
valy a pak přišel sníh a stromky zli.staly již přes ce
lou zimu založeny. Když pak jsem stromky 
v březnu vytáhl, byly skoro všecky kořeny černé 
a kde nebyly černé, byly nahněcllé - tedy buď 
úplně zmrzlé nebo silně namrzlé. Stromky s t ako-
vými kořeny nelze ovšem sázeti, poněvadž by pro- Obraz č. 50. Zpfi.sob tezu kotenfi 
padly úplně zkáze. Tehdy byla silně v módě meto- podle metody Stringfellowa. 
cla sázení podle Stringfellowa spočívající v t om, že 
všechny kořeny uříznou se hladce pod krčkem kořenovým až u své base (viz obr. č. 50) 
a vsadí se stromek t akto zkomolený s hodně zkrácenou korunkou. Užil j sem tedy i já té 
metody a všechny stromky ujaly se velice dobře . 

Jindy zase může nám přes celou naši kalkulaci brzkého sázení v říjnu udělati čáru 
školka. Vzdor časné objednávce přišli jsme již do pozdějších záznamů a místo v říjnu, 
dostaneme stromky až v listopadu, po případě ještě pozděj i. Dostaneme-li však stromky 
později, ubývá rychle podmínek v hodných k sázení pro st álé nebezpečí deštivého počasí 



182 S á z e n í s t r o m ti o v o c n ý c h . 

nebo mrazu, v kterémžto případě nelze nic jiného dělati, než stromky došlé ř'ádně založiti 
a čekati na jaro. 

To jsou tedy nevýhody podzimního sázení. Ale podzimní sázení má také své výhody. 
První výhodou, o které již bylo mluveno, je to, že stromek má dosti času vytvořiti si do 
zimy své ssavé kořínky a pak do periody letní, kdy dostavují se sucha, přichází již s ko
řínky hotovými a netrpí suchem tolik. Bylo by tedy v tomto ohledu možno říci, že dosta
neme-li stromky brzo a je-li vhodné počasí, je sázení podzimní výhodněj ší. Ale to týká 
se pouze krajú níže položených a teplejších. V krajích chladných a drsných, zejména vy
soko položených je tomu jinak. 

Tam, pro trvale studenější počasí stromek na podzim sá.zený ukončuje brzo nový 
vzrúst kořínků a do zimy se nezakoření pevně. Zato krajiny takové netrpí tolik v létě 
suchem, poněvadž jsou vlhčí a stromek na jaře sázený lépe se zakořeňuje než na podzim 
a letním suchem tolik netrpí. J est tedy celkem vzato sáze1ú podzimní doporučení hodno 
více pro kraje t eplejší a nízko položené, kdežto pro kraje drsné, chladné, vysoko položené, 
jest lepší sázení jarní. 

Mimo to další výhodou podzimního sázení jest i to, že na podzim máme ve školce 
lepší výběr, že dost aneme spíše odrůdy žádané, že dostaneme stromky hodnotnější a do
staneme to, co žádáme, kdežto na jaře dostaneme jen t o, co zbylo. 

Mimo to stromky na podzim dodané jsou po transportu podzimním svěžejší a v lepším 
st avu, než po transportu jarním, poněvadž slunce a vzduch podzimní jsou daleko méně 
kořínkúm nebezpečny, než slunce a v zduch jarní. 

Sázíme-li zase na j aře, nehrozí nám již mrazy , pro něž bychom sázení museli odklá
dati, jaro bývá obyčejně teplejší, púdy sypčí a najde se vždy vhodná doba k sázení, 
ale zase hrozí nám nebezpečí, že stromky dostaneme t eprve v dubnu nebo i ke konci dubna, 
ba i později, jak se často stává u školek , které dostávají mnoho objednávek a stromek 
takový trpí více suchem letním. Jak vidno, spor o podzimní a jarní sázení nemůže býti 
definitivně rozhodnut, poJ!ěvadž vše závisí od okolností, které nejsou v naší moci. Jsou 
výhody a nevýhody na té 'i oné straně . 

Mohu tedy dáti pouze tuto radu. Objednejme si vždy stromky brzo a hodně brzo 
pro sázení podzimní a pokud lze se zárukou časného dodání a vsaďme je co nejdříve 
v říjnu nebo v listopadu do země. Nastane-li mezitím nevhodné počasí, anebo přijdou-li 
stromky příliš pozdě, založme je pečlivě někde na místě chráněném, stinném a čekejme 
na vhodnou dobu jarní a vsaďme je při prvním vhodném okamžiku. V krajinách horských, 
studených a drsných , Rázejme vždy na jaře . Do půdy rozmoklé nebo zmrzlé a mazlavé 
nesmíme nikdy stromky sázeti a stromky pro podzimní sázení vždy odlistníme. 

Založení stromku do púdy. 

K aždý stromek ze školky došlý , ať již je to na podzim nebo z jara, zakládáme vždy 
do půdy, poněvadž jej na povrchu půdy nesmíme nechati ležeti, zejména ne z jara, kdy 
paprsky sluneční jsou velice intensivní. Ale musíme při tom činiti rozdíl. Stromky, které 
můžeme sázeti hned anebo za krátkou dobu, přikrýváme púdou pouze tolik, aby při 
sázení, zejména déle trvajícím, netrpěly vysycháním kořenú. Něco jiného je však, 
jsme-li donuceni trva.lou nepohodou nebo mrazy, sázení podzimní odložit i až na jaro. 
V tom případě zakládáme stromy dúkladně, aby nám kořeny v zimě nezmrzly . Stromky 
nesmíme zakládati nikdy do púdy mokré, mazlavé nebo zmrzlé, nýbrž vždy do půdy 
sypké. 

Tu připravíme si již předem ve vhodný čas vykopáním v zahradě a pro všechny 
př-fpady kryjeme ji lepenkou, aby nám nezmokla , nebo po případě nezmrzla. K zakládání 
st romkú volíme si vždy místo chráněné před větrem a ranním a poledním sluncem. 
Zakládati stromky v prostorách uzavřených, krytých střechou - kolny atd. - byť 
i byly hodně vzdušny, se nedoporučuj e, zejména, mají-li podlahu dřevěnou nebo beto
novou, poněvadž stromky mají zúst ati vždy ve spojení se spodní vlhčí púdou a lépe je jirn 
venku než v prostofo uzavřené, byť i dobfo ventilované; jsou t am vydány předevšíU: 
velkému suchu a často i rúzným nákazám, plísním, myším atd. Stromek patří na volny 
vzduch a t aké zde nikdy kořeny netrpí suchem. 

Přišel-li náhodou balík stromkú zmrzlý , dáme jej nerozbalený do chladné, mrazu 
prosté místnosti a vybalujeme stromky teprve tehdy , když balík řádně rozmrzl, potom 
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vša.k je ihned zakládáme. Balík nutno opatrně rozbalovati, abychom nepolámali větévek. 
Dříve ještě než stromky přišly, připravíme si dřevěné jmenovky. Pro dodané stromky vyry
jeme si rýčem na vhodném místě v zahradě příkop tak dlouhý, aby stromky se do něho vešly 
a tak široký a hluboký, aby se kořeny v něm mohly řádně umístiti bez každého násilného 
ohybání tak , jak bychom stromky definitivně sázeli. Je-li stromků objednaných veliký 
počet, vykopeme pro ně více příkopů, vzdálených od sebe nejméně 1 m , abychom se při 
pozděj ším sázení mohli volně mezi jednotlivými řadami pohybovati a stromky vybírati. 
Sypkou hlúm máme již připravenu. Stromky ukládáme do příkopu vždy stojmo, nikdy 
ležmo nachýleny, poněvadž by jedna strana kořenů byla pak příliš blízko pod povTChem 
půdy a nebyly by stejnoměrně kryty hlínou. Stromky označujeme ihned dřevěnými 
jmenovka mi, poněvadž papírové příliš trpí deštěm a stávají se často na jaře nečitelnými. 
Nezakládáme nikdy stromků v jednotlivých svazcích , jak nám došly , nýbrž ukládáme je 
do příkopu jeden po druhém. Při tom nám pomáhá nějaký pomocník, který staví do 
příkopu stromek vedle stromku sice těsně k sobě, ale tak, aby kofony stromku jednoho 
neležely na kořenech stromku sousedniho. Potom začneme na kořeny nasypávati lopatou 
sypkou hlínu a kde vidíme, že mezi kořeny dobře nevnikla, pomáháme jí rukou , což 
zejména nutno činiti u vrcholků kořenú, kde kořeny vycházejí z krčku kořenového. 
Když je celý příkop vyplněn stromky a až po okraj sypkou hlínou zasypán , vracíme se 
zase k stromku prvému, podržíme jej jednou Tukou, aby stál kolmo a počneme jej mírně 

Obraz iJ. 51. Označeni stf·edu jámy deskou sázecí. 

jednou nohou přišlapávati. Přišlapávání nesmí býti }u:ubé, poněvadž bychom sn adno 
mohli kořeny poškoditi a děje se jen špičkou n ohy a jen mi obvodu kořenú , nikdy blíže 
kmene, poněvadž tam kořeny tvoří vrnhol, k terý bychom snadno mohli prolomiti. Když 
jsme stromky n a jejich obvodu lehko přišlápli, uvidíme, že hlína nalézající se u vrcholků 
kořenů se snížila a povstaly ta,m volné prosto1·y, které hlínou ještě dobře vycpeme . Když 
takto stromky jsou dobře sypkou hlínou kryty a prostory mezi kofony dobře vycpány, 
mťižeme již navrch hoditi jakoukoliv hlínu a navršiti ji do výše asi 10- 20 cm nad příkop . 
Zej ména u stromků šlechtěných na kdouli buďme opatrní, aby podložka kdoulová byla 
dobře kryta„ poněvadž je choulostivější než jiné a mohla by mrazem utrpěti. Tím založení 
stromků je ukončeno. Stromků založených nezaléváme. Nanejvýše mohli bychom j eště 
hlínu na kořenech navršenou luýti hnojem nebo listím a tfoba i silněj ší vrstvou rašeliny , 
a le není toho třeba, ba naopak. půda pod takovou přikrývkou n a jaře pozdě rozmr zává 
a připravujeme se tím často o časněj ší ja r1ú sázení. 

Na_stromcích zakládaných neprovádíme žádného řezu an i. na kořenech , ani v ko
runce. Rez provádíme teprve před sázením, even t. př'i sázeni. 

Přesnó označení míst, kam jednotlivé stromky mají býti sázeny. 

Ještě dlouho před vykopáváním jam musíme si celý pozemek, mčený k osázení, 
dobře rozměřiti, aby jak jednotlivé facly stromků, ta.k i jednotlivé st romy , byly ve správné 
vzdálenosti od sebe. Řady musí býti pfosně rovné a označeny silnějším motouzem , na 
němž si označujeme i vzdálenost jednot livých stromú od sebe krátkými kolíky, do půdy 
zaraženými. Zda jsou řady rovné, o tom se přesvědčujeme visirová1úm pouhým okem 
z té i oné stran y. 

Tam , kde jsou kolíky, bude státi strom. Ale kolíky pi'.·i vyha,zování jam musí se od
stranit i a zase bychom byli nejisti, kde je pevný bocl pro sáze1ú stromů, aby byly všechny 
v stejné čáře. Proto si to místo ještě před vytažením kolíkú označíme jinak. Vezmeme si 
silnější neprohýbající se desku a opatříme ji třemi polokruhovitými zářezy (viz obraz č. 51). 
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Desku položíme na kolík, označující nám budoucí stanoviště stromku tak, aby koW\: 
pi"išel do záfozu, nalézajícího se uprostfocl delší strany a do záfozů na kratších stranách 
desky zara.zíme pevně do půdy jiné dva kolíky, jichž musíme míti větší zásobu. Nyní 
můžeme kolík původní vytáhnouti a jámu vyha.zovati. Pfosný stfod jámy můžeme zjistiti 
kdykoliv tím, že položíme znovu tutéž desku na jámu tak, aby zapadla oběma záfozy do 
kolíků postranních a záfoz stfodní ukazuje nám pfosně místo, kde má státi strom. Téže 
desky můžeme zároveň užíti k správnému vyměření výšky, do jaké musíme sázeti stromek, 
aby po sesednutí půdy stál ve správné výši (viz dále). 

Zaráženi kolů do jam. 

Kdybychom dostávali ze školky stromky vždy rovné a s pevným, poměrně silným 
kmenem , nebylo by tfoba kolů, leč ve výjimečných případech, poněvadž je známa zku
šenost, že stromek nevyvázaný na kúl lépe a silněji roste. Tu zkušenost ostatně udělali 
jsme již dávno u vyvazovaných stromkl\ tvarovaných. 

Máme-li na př. u stromku tvarovaného dvě větve , z nichž jedna je slabá a druhá 
silná a chceme dosáhnouti u nich rovnováhy, vyvazujeme silnou větev a slabou necháme 
nevyvázanou a v brzku slabá větev dohoní ve vzrůstu silnou. A zrovna tak je tomu 
u stromku vyvázaného na kůl. Nejenom, že kmen jeho slaběji se vyvíjí, nýbrž stává se 
ve velké mffe jaksi nesamostatným, jako dítě stále se opfrající o matku a nezvyklé bouřím 
života, kofony jeho netkví tak pevně v půdě, poněvadž nepotřebuji'. se pevněji zakotvo
vati, ježto stromek je stále opfon o kůl a není ohrožován větry. Korunka jeho nevy
vázaná roste zase v poměru ke kmeni silněji a t ak dostáváme potom korunku silnější 
na nepoměrně slabším kmeni. Jinak je tomu u stromku na kůl n evyvázaném. Stromek 
takový lépe jde, lépe se za.kořeňuje , poněvadž vítr jím pohybující jej donucuje k pevnější
mu zakotvení v pt\clč, km~n jeho je pevněj ší, odolnější, silnější, korunka jeho je úměrně 
vyvinuta ke kmeni, ne tak velká, ale za to pevnější, silnější, nosnější a pak hlavně ušet.ří 
se tím dosti peněz za koly. Zlnátka výhody stromku nevyvázaného jsou nesporné a kde 
je to možno, je lépe pěstovati stromky bez kolů. Bohužel však je to hodně často nemožno. 
Různé okolnosti nás pi"ímo donucují dávati ke stromkům koly. Tak na pi". místa pHliš 
vydaná větrům, nebo zase př·íJiš slabé kmeny nebo k:hvé, nutně vyžadují kolů. Rovněž 
tak vyžadují koll'.t stromy příliš vysoké, jak se pěstují ve stromofadích , na cestách nebo 
v sadech výdělečných, nebo zase stromky malé, na jánčetj pěstěné , poněvadž mají příliš 
slabý kmen. 

Jindy zase stromky plochokofenné jsou v mokrém terénu při cllouho trvajících 
deštích stále vydány nebezpečí vyvrácení a proto ve velké většině případů jsme nuceni 
užívati kolů. Koly zarážíme clo pevné spodiny vyhloubené jámy, aby stály pevně a aby 
byly v pfosně označeném místě, zarážíme je už podle desky sázecí, to jest přesně před 
prostfodní záfoz (viz obraz č. 51). Koly mají býti pro vysokostromy silné a jejich horní 
konec musí míti alespoň 6 cm v průměru . Délka jejich řídi se poclle délky kmene a musí 
býti vždy taková, aby jejich horní konec sahal, až se půda definitivně sesedne, pod jeho 
korunku. Poněvadž však kůl zaražený clo pevné spodiny jámy se nesesedává, ale stromek 
ano, byl by potom příliš dlouhý a sahal by do korunky a ocUra.l by ji a proto zarážíme 
koly tak, aby jejich h orní konec byl vždy alespoň 10 cm níže než je korunka stromu, 
poněvadž později se ten poměr vyrovnává. Koly musí býti vždy dobře oloupány, poněvadž 
pod jejich korou zcb:žují se různí škůdci. Aby nám koly v půdě nehnily, konservujeme je. 
Starší dobře vyschlé koly opalujeme na jejich spodní části nad ohněm do té výše, aby 
i část nad půdou stojící byla do něj aké malé výše opálena, anebo je napouštíme v nezfo
děném surovém karbolineu. Kolů karbolineem napuštěných nesmíme však ihned upotfo
biti k sázení, poněvadž by koncentrované karbolineum stromům škodilo, a proto u kolů 
starších, dobfo vyschlých , spokojujeme se vždy raděj i s opálením jejich dolní poloviny: 
Máme-li koly čerstvé, ze stromů čerstvě poražených, můžeme je dobfo konservovat1 
v roztoku 3% zelené skalice, ač i u kolů starších můžeme téhož způsobu užíti. Koly po
noříme dolním koncem do roztoku a necháme je v něm státi tak cllouho, až roztokem s~ 
nasytí i jejich hon ú část, což trvá několik dnů. Koly napuštěné zelenou skalicí neškodí 
kořenům, naopak spíše mají vliv na jejich bujnější vzrůst. Když jsme koly v kolmé poloze 
řádně upevnili, zahazujeme jámy půdou připravenou tak, jak již dHve bylo řečeno. 
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Sázeti však stromy do :jam čerstvě za.házených nemtl.žcmc hned, nýbrž čekáme asi 14 dnů, 
.až se púda zhruba sesedne a pak teprve sázíme stromky ke kolům. 

Řez kořenů. 

Pravidlem budiž, nechati stromku kořeny všecky, které si sebou ze školky přinesl, 
poněvadž kořeny jsou živitelem stromu. Scfozávají se pouze kořeny poškozené, nebo ko
fony příliš dlouhé, nebo násilným přesazováním ve školkách špatně rostlé, zkřivené. 
Má-li kořen pouze malé poranění, neodstrnňujeme jej, nýbrž ránu pouze hladce vyře
žeme. Dále musí se všecky vlasové koř'ín.ky na svém konci seříznouti, poněvadž skoTO 
všecky jsou násilným vytaLová1úm stromku ze země poškozeny, potrhány a zhmožděny, 
třeba toho ani viděti nebylo. Rovněž tak musí býti odstraněny kořeny zmuchlané, do 
klubka stočené, které vznikly ve školce ph 
přesazování násilným vtlačením stromku 
clo púdy a vyrůstají skoro výhradně na ko-
řenech násilím vodorovně postavených , 
nebo pfod tím poraněných (viz obraz č. 52). 
Zvláštní péči nutno věnovati stromkům, 
které byly přes zimu založeny, obzvláště 
byly-li založeny nedbale. Kořínky takové 
bývají někdy zčernalé, což je zejména 
znáti na průřezu, nebo na.hnědlé. Kořeny 
takové jsou zmrzlé. Ty nutno sřeza~i až 
do dfova zdravého, které je na průfozu 
vždy bílé, po pHpaclě jsou-li všechny až k e 
svému vzniku z krčku kofonového zmrzlé, 
ořezati je všecky a sázeti po9le způsobu 
Stringfello-wa (viz obraz č. 5'0). 

Řez budiž vždy prováděn ostrou žab
kou zahracliúckou, při korunce obrácené 
k zemi a tudíž vždy veden kolmo na po
délnou osu kořínku, aby rány byly kruho
vité a ne eliptické, tedy co nejmenší. 
Nesmíme nikdy kořeny zkracovati nůž
kami zahradnickými, poněvadž kořeny se 
tím vždy nad místem řezu pohmoždí ~L 
znesnadňuje se zh ojení ran a tvoře1ú no
vých koHn.ků. Kořeny stromku ukládáme 

Obraz č. 52. úprava koi"inkfi řezem před sázenim. 
Kráti se všecky kořinky vlasové, jakož i všecky 

kořínky dlouhé, poraněné a zmuchlané. 

pi-i sázení volně a nedáváme jjm polohy vynucené všelijakým násilným zkrucováním 
nebo ohybá1úm, zejména se snažíme, aby kořínek koncem nikdy nesměřoval do výše. 

Řez koruny. 

Neprovádíme jej nikdy definitivně, nýbrž sřezáváme korun.ku pouze provisorně a sice 
zkracujeme jen letorosty, poslcd1ú rok vyrnstlé. Děláme to proto, ab ychom vytvol-ili 
jakousi rovnováhu mezi oslabenými kofony a ostatní korunkou čili mezi asimilač1ú čin
ností listů a mezi příjmem živin, oslabenými kořeny z půdy dodávaných. Kdyby se ko
runka nezkrátila, vytvářely by se jen malé listy a jen na koncích letorostů, ježto strom 
přijímá toliko omezené množství živin z půdy a vytvářela by se jen slabá koruna se sla
bými a krátkými letorosty, náchylnými k předčasné plodnosti, ba mohlo by se i státi, 
že by konečky letorostů zasychaly. 

Toto provisorní lffácení korunky děláme při stromcích, sázených. na jaře ještě pfod 
sázením, při stromcích sázených na podzim teprve v příštím jaru, v březnu. Krátíme 
vždy nové letorosty o třetinu nebo polovinu jejich délky, ale tak, aby dolní letorosty zů
staly delší než horní, aby koruna tvořila pyTamidální tvar (viz obr. č. 53). Byli-li jsme 
nuceni seřezati kořeny pro nějakou jejich vadu hluboko, nebo docela podle způsobu 
Stringfellowa, pak musíme lffátiti korun.ku ještě více, aby poměr mezi kořeny a korunkou 
nebyl tolik porušen. 
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PHpravný řez provádíme jenom u stromků. s ovocem jádrovým , tedy u jablek 
a hrušní, u p eckovic musíme však provésti řez ihned definitivní, poněvadž očka jejich, 
jsou-li dvouletá, vymírají a nelze tudíž prováděti na nich dalších korektm. 

Sázeni vlastní. 

Největší naší starostí musí býti, abychom stromků nesázeli ani hluboko ani příliš 
vysoko. Obyčejně se stává, že sázíme stromky příliš hluboko. Pravidlem budiž nám, 
sázeti stromky tak, aby stály v půdě po jejím definitiV11ím usazení se v t é výši, v jaké 
st ály ve školce. Jak to v šak udělati 1 

Každé hluboké sázení stromku velice škodí. Kořeny stromku potřebují v prvé řadě 
v zduchu a dusíkaté výživy, která se nachází pouze v humusové části půdy, to jest na 

Q b 
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Obraz č. 53. Provísorní řez kor unky při sázení. 
a) k orunka n ekrá cen á řezem, b) korunka krácená. 

jejím p ovTChu. Vsadíme-li stromek příliš hluboko, a jest již lhostejno, jedná-li ser o stromek 
s podložkou semenáčovou nebo slabě rostoucí, n emá v té hloubce dostatku vzduchu, 
n enach ází t am dusíkaté výživy humusové a sahá proto k svépomoci, aby se zb avil st avu 
proil nepřirozeného. Vytváří si časem kořeny nové, povrchní, z těch částí svého těla, které 
stojí ve V1'stvě humusové a do té doby, než si je vytvoří, st romek živoří a nejde dobře. 
Když však si koHnky vytvořil, počnou tyto bujně růsti a s nimi i celý stromek a za
hlušují vzrůstem svým kořeny původní hluboko v zemi ležící. A stromku je lhostejno, 
z které části svého těla je tvoH, jen když jsou v humusu púdním a tvoří si je třeba z kmene 
n ad původním místem šlechtění a stromek celý ztrácí kik svůj ch arakter. Nestojí již na. 
svý9h původních kořenecl1 podložkových , které čím dále tím více zakri'í.ují, až dost aví s~ 
okamžik, kdy stromek úplně se od staré své podložky oprostí a post aví se jen na sve 
vlastní kořeny, které si teprve po vsazeiú vytvořil. Stromy t akové po dlouhém počátečnír:1 
živoření rostou pak velice bujně, ale bohužel často málo rodí. Ještě hůře je t omu u stromku 
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na slabě rostoucí podnoži stojících. Stromek tvoří si nové kořeny z místa šlechtění, které 
již nemá s podložkou nic společného , oprosťuje se úplně od podložky slabě rostoucí, za
hluší tuto a vytvoří si kořeny úplně nové a nabývá charakteru ne již slabě rostoucího 
stromku, nýbrž roste velice bujně, jakoby stál na pláněti. - Viz množení stromt\ a pod
ložky. - J e tedy ohromně důležito, aby místo šlechtění stálo vždy nad půdou a ne pod ní. 
Jak to však udělati, když půda zkypřená se stále sesedává a celý stromek táhne sebou 
a místo šlechtění i když bylo původně nad půdou, v sobě pohřbívá 1 

Půda sesedává se podle toho, jak hluboko byla zkypřena a jakým materiálem jsme 
ji vyplnili. Vyplnili-li jsme jámu půdou, silně promíšenou hnojem chlévským nebo dokonce, 
jak se tu a tam i dnes radí, dali-li jsme pod stromek celou vrstvu hnoje, aby stromek 
prý dobře šel, sesedává se půda velice silně a nevypočítatelně, jak sám jsem v prvých 
dvou zahradách zažil a stromek se v půdě skoro vždy utopí. Proto je velice nebezpečno 
dávati do jam hni1j , zejména čerstvý. 

U normálně okypřené půdy bez hnoje chlévského trvá proces sesedání dlouho a t rvá 
to často i dva roky, než zase přijde do svého původního stavu a přestane se sesedávati. 
A s tím musíme počítati. 

Jak se tedy dovíme, o kolik se nám půda sesedne, než přijde do svého původního stavu1 

Dr. Ing. W. H . Šinel ve své „ Silniční příručce" udává, že půda hlinitá nebo jílovitá 
čerstvě navezená se sesedává až do svého definitivního usazení o 1/ 10 až o 1/ 14 své výšky. 
půda písčitá nebo štěrkovitá o 1/ 20 až 1/ 25 své výšky a půda kamenitá o 1/ 30 výšky. Prof. 
Ing. K. Špaček ve svém díle „Stavitelství silniční" má údaje jiné a sice praví, že půda 
hlinitá a jílovitá sesedne se o 7-8°/o, písčitá a štěrkovitá o 5°/o, půda kamenitá o 2,5%, 
čili údaje povolaných autorů se hodně různí. Podle prvého se sesedává půda při 60 cm 
výšky o 6-4,3 cm, podle dl'Uhého o 4,2-4,8 cm. Ale i tak jsou údaje tyto nízké a roz
hodně předpokládají během práce dusání čili ubíjení půdy ve vrstv,ách 30-40 cm vyso
kých. My však půdu dusati' nesmíme, poněvadž bychom tím zmařili účinek kypření 
a necháváme půdu jenom 14 dnů před sázením zhruba se usednouti, čili musíme počítati, 
že půda se sesedne více a nemohou nám tudíž čísla odborníky udaná býti směrodatnými. 
Podle zkoušek námi podniknutých, sesedává se půda nedusaná po předešlém 14denním 
se ulehnutí průměrně na každých 10 cm o 1,7-2,5 cm. Vykopeme-li tedy jámu 60 cm 
hlubokou a dno mimo to poryjeme na 20 cm hloubky, čili zkypříme-li půdu do hloubi 
80 cm, sesedne se nám půda o 13,6 cm, při jámě 40 cm hluboké s porytou spodinou, 
sesedne se půda o 10 cm a při jámě hluboké 80 cm s porytou spodinou sesedne se o 17 cm 
a o tolik musíme vždy sázeti stromek výše. Ovšem jsou i zde určité rozdíly při extrémních 
typech půdy, ale ty nepadají zde tolik na váhu, poněvadž rozdíly snažili jsme se ji:/. 
dříve vyrovnati smíšením půd jílovitých pískem a písku jílem, takže můžeme počítati jen 
s jedním typem půdy a Hditi se posledně uvedenými čísly, poněvadž půda o tolik se slehne. 

Jak sázíme stromek, aby byl ve správné výšH 

Mysleme si, že sázíme stromek do jámy 80 cm hluboké se spodinou zrytou na 20 cm. 
Je t edy jáma okypřena na 100 cm. Při půdě na 100 cm zkypřené sesedne se v budoucnosti 
tato o 17 cm. Milimetry nepočítáme, poněva.dž je to maličkost, která nehraje zde žádné 
úlohy. Pořídíme si dva krátké dřevěné špalíčky o výšce 17 cm a položíme je s obou stran 
vedle jámy na pevnou půdu a dáme na ně pevnou, neprohýbající se sázecí desku se zářezy, 
o níž bylo již nahofo mluveno. Desku tu musíme však položiti současně tak, aby zářezy 
svými přišla do krátkých kolíčků, které nám pomáhají určiti bod, do něhož stromek sázeti 
musíme (viz výše) . Spodní rovina desky značí nám výšku, dokterémusíbýtisázenstromek, 
aby po sesednutí se půdy přišel do správné výšky, v jaké stál před šlechtěním ve školce 
a současně značí nám záfoz v podélné straně desky bod, do kterého musí bý ti sázen, aby 
stál ve správné řadě jako ostatní. Ostatně obrázek č. 54 poví nám to lépe než slova. 
Je-li jáma, do níž sázíme stromek, 40 cm hluboká, spodinu má zryt ou na 20 cm, okypřena 
je na 60 cm a sesedne se o 10 cm, pořídíme si špalíčky 10 cm vysoké; při jámě okypřené 
do hloubi 60 + 20 cm musíme míti špalíčky 13 cm vysoké . 

Jinak je tomu u půd v celku rigolovaných nebo jakýmkoliv způsobem celkově 
okypřených. Tam usedá se půda v celku a ne jako u jam pouze v obvodu jámy a mohli 
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bychom tudíž sázeti tak, aby místo šlechtění pi'.'išlo do úrnvně půdy, ale přece i zde sázíme 
stromek asi o 5 cm výše, poněvadž pro každý stromek i v půdě celkově rigolované musíme 
vyházeti čerstvě dolík pro kořeny a ten bude míti též tendenci sesedati se více než půda 
okolní. 

Stromky, které mají podpěrné koly, sázíme podle rad mnohých autorů vždy na se
verní nebo severozápadní stranu kolu, aby kůl chránil stromek proti poledním a ranním 
paprskům slunečním, které bývají pak často příčinou následných poruch mrazových 
na jafo a zejména u mladých stromků. J sem však toho názoru, že to mimo abnormní 
přechody tepelné nemá velkého smyslu, poněvadž dřevo kmenů je již starší a dobře 
vyzrálé, a u svých stromú jsem se nikdy tím neřídil a nikdy t éž zlých následků nepozo
roval a před abnormními změnami tepelnými ani kůl stromku dostatečné ochrany ne
poskytne. Spíše bych kladl větší důraz na to, aby koly stavěny byly ke stromům vždy 
z té strany, ocUrnd největší větry vanou, protože tím se zmírňuje otloukání a tření stromu 
o kt'i.l. 

Zrovna tak jako sázení hluboké, mt'i.že se stromku státi nebe7.pečným i sázení příliš 
vysoké, jenomže v daleko menší míře tím, že krček kořenový pl-ichází příliš nad půdu 
a jako choulostivější část je vydán v zimě mrazt\m a v létě zase přílišnému vedru. Zejména 
kdoule jsou v tom ohledu citlivy. Je to však vada daleko menší než sázení hluboké a lze 

Obra.z č . 54. Správné sázeni s tromku pomoci desky sázeci a dřevěných 

špalikO, J{teré .nám označuji, do jaké výše musi býti s trom sázen, aby stál 
v budoucnosti správně. 

ji vždy odstraniti navezením několika koleček hlíny na povrch, kdežto sázení hluboké 
jinak odstraniti nelze, než přesazením stromu a eventuálním odřezáním nově se vytvořiv
ších kořínkt'i. povTChových. 

Před sázením všecky stromky došlé nebo i přinesené ze školky, namáčíme kořeny 
clo čisté, ne ledově studené vody a necháváme je v ní státi více hodin, třeba i 12, po 
případě, trval-li transport delší dobu, i 24 hodin, aby se jim nahradila ztráta vody během 
dlouhého transportu vypařené. l\fuohde namáčejí kořeny stromů místo clo vody, na 
krátkých několik chvil do husté břečky, sestávající z jílu a čerstvých kravinců, čehož 
neschvaluji, poněvadž tím se stromku ztráta vody dostatečně nenahradí a mimo to 
močti.vka čerstvě vyluhovaná z kravínců a koncentrovaná koř-ínkům škodí, ale dobfo 
jim d ělá, namočí-li se do té kaše před transportem. 

Při sázení, ať již sázíme stromky do jam nebo do půdy v celém jejím rozsahu rigo
lované, vyryjeme si vždy na správném místě dolík, tak prostorný, aby se nám do něho 
vešly pohodlně kořeny a vysteleme jeho celý obvod sypkou hlfoou, smíšenou hodně 
s kompostem a rašelinou, a nemáme-li kompostu , alespoň rašelinou. Pak provedeme řez 
kořínků a postavíme stromek do jamky tak, aby stál ve správné výši. 

U stromků na slabě rostoucí podložce stojících je to snadné. Místo šlechtění je dobře 
znatelno naduřeninou a ta musí státi vždy nad půdou, poněvadž přijde-li do půdy, je 
velice náchylna k tvoření nových kořínků se všemi dt'i.sledky, jež dříve již vylíčeny byly. 
U stromků na pláněti dole šlechtěných je též velice dobfo místo šlechtění znatelné, ht'i.ře 
je tomu však u stromků na pláněti stojících, ale šlechtěných ne dole, nýbrž pod korunkou. 
Zde pak je vždy směrodatný krček kořenový, to jest místo, kde kořeny se od kmene od
dělují, a toto místo musí při sázení přijíti tak vysoko, aby dosahovalo k desce sázecí. 
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Vidíme-li při sázení, že stromek není ve správné výši, přihodíme pod něj několik 
]opat hlíny, smíšené s kompostem a rašelinou , a postavíme znovu stromek volně na směs 
kompostovou tak, aby svými kořeny všude se dotýkal podkladu kompostového a urovná
me jeho kořeny, aby byly pěkně rozloženy a nikde se neohybaly, nebo netrčely do výše, 
ale chráníme se, abychom kořenů do správné polohy nepřiváděli násilím. J e-li kořínek 
nějaký ohnut směrem nahoru a nedá-li se volně ohnouti do správné polohy, rnděj i jej 
odfozáváme. Kořeny směh1jící dolů, jsou-li dlouhé a silné, zastrkáváme do směsi kom
postové a kořenům jemnějším vyhrabeme v kompostu místo, kam by se volně a ne
zkrouceny daly uložiti. Každý kořínek musí se dotýkati půdy a kde toho není, podkládáme 
jej kompostem, což děláme pouze rukama. Když jsou kořeny řádně uloženy, pNkrýváme 
je několika lopatami směsi kompostové. Při veškeré této práci musí nám pomáhati po-

Obr az č. 55 . a) stromek nesprávně vsazený, b) vsazený správně, s volným 
provisornim vyvázánim na kťll, c) po roce vyvazuje se stromek definitivně . 

• 
mocnili , který dTží stromek , aby stál rovně a neodchýlil se od kolu. Vidíme-li, že některý 
kořínek se uvolnil, podstrkáváme pod něj kompost, aby nikde se nám netvořily mezi ko
:fonem a kompostem prázdné prostory; zejména nutno dáti pozor, aby vrcholek kořenů -
místo, kde kořeny vycházejí z krčku kořenového - byl dobře vycpán směsí kompostovou . 
K dyž jsme kořeny dobře přikryli, naházíme na ně až do výše, kterou nám ukazuje deska 
sázecí onu vrstvu púdy humusové, kterou jsme si již při kopání jam odložili stranou. 
Tím je stromek až na něktcr6 podrobnosti, o nichž bude mluveno později, správně vsazen . 
Bývá zvykem při sázení, a dělají to skoro všude, že stromek při sázení, mezitím co je 
přikrýván, několilu·át po sobě nadzvedávají, zatřepou jím a pak jej zase do země 
vrážejí v domnění, že tím docílí pevného spojení kořenú s půdou . Nedocílí, naopak ještě 
spíše je uvolní a utvoří tím nové volné prostory, zejména pod vrcholem kořenů, ko
fony tím přivádějí do nesprávné polohy, takže se ohybají směrem nahoru a mimo to 
dostávají často stromek výše než je žádoucno. Stromkem jednou správně zasazeným 
nemá se hýbati. Pro i'·ádnou orientaci stůjž zde obrázek nesprávně a správně zasaze
ného stromku hned po sázení (obraz č. 55) a krátký výklad jeho. 
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Správně sázený strom vyžaduje bezpodmínečně: 

l. Kůl podpěrný musí býti vždy zaražen do t VTdé spodiny jámy. Není-li, jak na 
př. ukazuje obrázek a, sesedá se s půdou a dostává se tím do nesprávné polohy, stromek 
stojí potom nakř-ivo. Kůl musí míti vždy pevné stanoviště. 

2. Na spodinu jámy nesmí se dávati mrva zvířecí, poněvadž se potom půda ne
vypočítatelně sesedává, hnůj nemúže bez přítomnosti vzduchu a bakterií setleti, nýbrž 
pouze zuhelnatí a hlavní jeho vada spočívá pak v tom, že zuhelnatělá vrstva hnoje pře
rušuje kapilaritu púdy a tím pak přestává i zásobení horních vrstev vodou z vrstev 
spodních. 

3. Vrchní vrstva půdy nesmí se házeti na spodinu jámy, poněvadž by pak přišel 
stromek při sázení clo púdy mrtvé a dlouho by v ní živořil. Vrchní vrstva púdy musí pl-i 
jíti zase navrch , protože jen v ní jsou bakterie a pramen dusíkaté výživy, kterého je 
stromku nově sázenému obzvláště třeba. 

4. Stromek nesmí býti vsazen hluboko, poněvadž tím se vzdaluje od pramene dusí
katé výživy, nemúže dobře dýchati a tvoří pak nové kofony tam, kde dusíkatou výživu 
nachází, to jest nad místem šlechtění, dlouho živoří a když si konečně nové kořeny vy
tvořil , ztrácí kořeny podložky a stává se stromem pravokoře1mým, což znamená bu jný 
vzrúst a oddálení plodnosti. Ta věc je zejména díUežitá při stromech na slabě rostoucí 
podnoži stojících, ježto tím ztrácí strom úplně svůj slabě rostoucí charakter. 

5. J áma nesmí býti příliš mělká a kůl nesmí býti zase příliš dlouhý a nesmí sahati 
do koruny, aby se větve oň neodfraly, což by mohlo mít i nepříznivé následky- zranění, 
event. rakoviny atd. Horní část kůlu musí končiti asi 10 cm, někdy i více, pod korunou, 
ježto t eprve po sesednutí půdy se strom dostane do správné výše. 

6. Stromek nesmí býti po sázení pevně ke kolu přivázán, aby se mohl s půdou 
ssedati, což by při těsném vyvázání nebylo možno, ba naopak sesedala by se jen půda 
a stromek ne a urvala by mu všecky nově tvořené kořínky ssavé a pod stromkem vytvořila 
by se dutina bez pevného _spojení s púdou. 

7. Kmen stromu ovocného má býti v místech nechráněných kryt proti požerkům 
zvěře. hlavně proti zajícům a králíkům, ochrannou, volnou drátěnou sítí. 

Co děláme dále, t o všechno záleží již na době, kdy stromek sázíme. Sázíme-li stromek 
na podzim, nezaléváme, nýbrž jej jen mfrně špičkou nohy na jeho okraji přišlápneme, aby 
spojení mezi púdou a kořeny stalo se intimnější. Chráníme se však , abychom neušlapávali 
kořenů u kmene, poněvadž zrovna t am nalézá se vrcholek kořenů, který bychom snadno 
mohli prolomiti . Ušlapává.ní musí býti opatrné a musí se díti jen kol celého obvodu 
kořenů. Rašelina, kterou na podzim přidáváme do půdy a do kompostu , musí býti vždy 
vlhká, ale ne mokrá. Tím stromek má pro dobu podzimní a zimní vlhka dost, jednak 
v půdě, jednak v kompostu a rašelině . Kdybychom stromek na podzim sázený ještě zalili 
a k zalití stromku je vždy třeba hodně vody, utvořili bychom tím poměry vzrůstu stromu 
nepříz1ůvé. Půda se podzimním zalitím silně ochlazuje, což je velice na závadu vzrůstu 
nových kořínkú, které po násilně přerušeném klidu podzimiúrn znovu začínají bujně 
růsti, dokud zima jejich vzrůst nepřeruší a mimo to púda na podzim zlitá nemůže se 
rychlým vypařováním nadbytečné vody zbaviti, takže kořínky jsou potom delší čas ve 
studené, velice mokré púdě, která vzrůstu jejich silně škodí, ba jemu i úplně zabrániti 
může. Tím b y se vt\bec ztratily vešker é výhody časného podzim1úho sáze1ú. Stromek 
k tvorbě nových kořfoln\ potřebuje tepla a mfrně vlhké púdy a odnětím těchto podmínek 
rušíme značně jeho vývoj. Zejména chraňme se stromek zalévati, sázíme-li jej v době 
pozděj ší - v listopadu nebo v prosinci. Ovšem může se státi, že po suchém létě nastoupí 
i suchý podzim, půda je silně vyprahlá a trpí nedostatkem jakékoliv vláhy a t u musíme 
nově sázený stromek i na podzim mírně zalít i. PHpady takové nastupují však dosti 
zřídka a tvoří v pravidle stromku na podzim nezalévati jen výjimku. 

Kolem stromu sázeného uděláme na povrchu půdy mfrně prohloubenou misku dosti 
širokou a svažující se ke kmeni, vyplníme tuto dobře setlelým hnojem, kterého nezako
páváme, nebo suchou rašelinou. To jsou práce spojené s podzimním sázením. 

Na jafo je tomu jinak. I tady sázíme stromek do púdy sypké a zrovna tak jako na 
podzim, ale již za jiných podmínek. Předně sázíme stromek již do půdy teplejší a za 
druhé sázíme jej do púdy, z které veškerá vlhkost zimní se rychle vypařuje a stromek má 
spíše nouzi o vodu a přichází do období stále suššího. Proto musíme se snažiti o to, aby 
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nově sázený stromek netrpěl nedostatkem vody. Půdu k sázení pi"ipravenou nemícháme 
již s vlhkou rašelinou nebo dokonce suchou, poněvadž by stromek o potřebnou vlhkost 
obírala tím, že by ssála veškerou vodu z okolí do sebe, nýbrž mícháme ji vždy s rašelinou , 
dobře vodou napojenou , aby nově tvořené kořínky měly v ní stále dostatečné množství 
vody. Dále při jarním sázení půdy nikdy neušlapáváme, nýbrž uděláme zase kol krčku 
kořenového mělkou misku a na.Jejeme na ni pomalu 2- 3 konve vody, aby půda jako 
kaše mokrá dobře přilehla všude ke kořínln"tm a všechny zbylé prázdné prostory mezi 
kořínky vyplnila a za den nebo za dva, když povr ch půdy trochu oschl, přikrýváme 
misku vlhlrnu rašelinou , nebo dobře proleželým hnojem a více stromku nezaléváme. 
Půda přebytečné v ody se dosti brzo zbaví , poněvadž tato ve zkypřené spodině se rychle 
ztrácí a kořeny stromku jsou potom jen v mírně vlhké, teplé půdě, příznivé vzrůstu 
nových kořínků. Tato mírná vlhkost udržuje se dlouho rašelinou, která vodu v sobě za
držu je a jen velice těžko ji ztrácí a koHnky se ve vlhké rašelině dychtivě roznistají. Aby 
se voda z půdy rychle vypařovati nemohla, tomu brání rašelina nebo hnůj na misce. 
A tak udržuje svoji normální vlhkost půda v okolí stromku cliouho a netřeba zalévati. 
Jenom když nastane abnormně suché počasí, je potřeba znovu stromek několika konvemi 
vody zalíti jako při sázení. Dříve však, než se odhocliáme k novému zalití, přesvědčme se 
vždy o tom, zda opravdu stromku voda chybí. Vyhrabme v půdě pod stromkem asi 
10- 15 cm hluboký důlek a hlínu z něho vybranou smáčkněme silně v hrsti. Dá-li se 
půda smáčknouti v hrudku a nerozsypává-li se a drží pohromadě, má stromek ještě vlhka 
dost a není j eště třeba nové zálivky. Rozsypává-li se, musíme zalévati . Př'i tom však si 
pamatujme, že slabá zálivka stromku mnoho neprospěje a že je lépe zalévati hodně a zase 
potom dlouhý čas nic, nežli málo a často. 

Vyvazováni stromku nově vsazeného na kůl. 

J aklnile jsme stromek vs_adili a humusovou vrstvou půdu přikryli, vyvazujeme jej 
volně ke kolu na jeh o horním konci a jenom jednou . Uvázání toto je jen provisorní a úplně 
volné a slouží pouze k t omu , aby kmen zach oval sice svůj kolmý směr, ale aby se mohl 
pohodlně a pomalu s půdou snižovati (viz obr. č. 55). Kdybychom st romek uvázali pevně 
ke kolu, nemohl by se s klesající půdou sni:l.ovati a zůstal by na kolu , jak se říká, viseti 
oběšený. Pevně vyvazujeme stromek, po případě jeho malé nerovnosti vyrovnáme teprve 
potom, když půda se pevně usadila, což ovšem stává se a.ž nejdříve za rok, po případě 
ještě později, ale ani potom nevyvazujeme stromku příliš pevně na kůl, poněvadž pevné 
vyvázání stromku škodí oslabujíc značně jeho kmen a brzdíc jej ve vývoji. Proto nebucliž 
nikdy tak pevné, aby se stromek ani hnouti nemohl, naopa.k budiž stromku stále určitá 
volnost pohybu zachována. Proto vyvazujeme stromek na kůl vždy volným obvazem 
podoby oo (viz obr. č. 55). Poněvadž je vfak nebezpečí, aby se stromek při pohybování 
větrem o kůl neodíral , což se nejčastěji stává na horním konci kolu, zaoblujeme jeh o 
horní konec nožem a vkládáme pod obvaz mezi kůl a strom vložky nějaké, buď v podobě 
kusu staré gumy nebo jiné látky. Obvazy buďtež však občas prohlíženy, aby se nikde do 
kmene nezařezávaly, poněvadž tím může býti kmen nebezpečně ve svém vývoji ohrožen. 

Jako materiálu k vyvázání stromu na kůl můžeme užíti různých věcí, buď proutí 
vrbovéh o, jež se však snadno láme a trhá nebo různých popruhovitých pásků, které se na 
svých koncích přibíjej í na kůl široký mi hřebíčky, nejlepší jsou však hl'ubší kokosové 
provazy nebo kokosové pásky, které se také na zachú straně kolu hřebíčkem pi'.1.bíti musí , 
aby pi"i volnějším vyvázání kmene doh"t nesjížděly. Materiálu tenkého, ostrého a ne
poddajného jako drátů a podobných , nikdy neužíváme, poněvadž r ády se zařezávají 
do kmene. 

Vysazováni stromořadí silničních. 

Hlavním účelem silnice, ať již jakékoliv, je umožnění pohodlné a jisté komunikace. 
Stromy na silnici jsou teprve věcí druhořadou a musí se podřídit hlavnímu účelu , nepře
kážeti volnému průjezdu. Proto stromy sázené na okraji silnic musí míti vysoký kmen 
a korunu vysoko položenou, aby nepřekážely v ničem po silnici jedoucím vozům, hlavně 
vyšším - autobusům , nákladním vozům nebo jiným vozidlům, svážejícím úrodu polní 
atd. Za druh é, silnice musí býti suchá a proto nesmí býti osazována stromy hustě sáze-
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Obrnz č. 55 a. A lej třešfJ.ová. 

nými, poněvadž tyto příliš ji zastiňují a udržují vlhkou. Mimo to stromy na okraji silnic 
sázené mají i jiné nevýhody. Při očesávání stl'omú nebo při jejich pročišťování musí se 
užívati žebříků, jež ztěžují značně komunikaci a vedou často k vážným nehod ám. Rovněž 
tak i stříkání stromů proti různým škůdcům mívá za následek dosti časté srážky s vozidly, 
nehledě ani k tomu, že pr-i česání některých stromů , na př. ořechú, silnice znečišťují se 
hojnými odpadky, hladkými slupkami, které ztěžují komunikaci a mohou zpt'isobiti i ne
hody. Je sice pravdou, že stromy na okrajích silnic vysázené zpevňují silnici, zejména 
kde její okraje jsou vysoké a srázné, ale v zájmu provozu by bylo lépe, kdyby stromy 
ze silničního tělesa byly odstraněny pro různé své nevýhody a pak proto, že havarie 
vozů způsobené nárazem na strom mají daleko vážnější náslecU(y, než sjede-li vůz do 
příkopu nebo na pole. Ani samým stromům nesvědčí dobře, stojí-li na silnici, poněvadž 
trpí zde většinou nedostatkem vody a při nynějším asfaltování silnic i nedostatkem vzdu
chu a výživy a mimo to asfalt sám jim chemicky škodí. Asfalty totiž, ať pl-irozené nebo 
umělé obsahují množství k yselin asfaltogenových a jiných , dále pryskyřici v množství 
někdy dosti značném a látky olejovité až 50 i 90%, i síru, a jsou tudíž st rom11m ovocným 
ne zrovna ku prospěchu , nepočítaje v to okolnost nad jiné důležitou, že nedovolují srážkám 
dešťovým vnikati ke kořenům. Z druhé strany však silnice musí býti ohrazeny stromořa
dím, poněvadž jsou, nehledě k jiným výhodám, i bezpečným a nutným ukazatelem 
cesty, zejména v noci a v době zimní. Proto bylo by snad lépe sázeti je za příkop silniční, 
kde hraničí již s polem, poněvadž všechny zmíněné nevýhody se tím odstraňují a strom 
má i lepší výživu. Ovšem stíní se jím zase pole a jsou též různé potíže s česáním, při 
kterém se někdy i plodiny polní poškozují. Tyto nesnáze by se odstranily, kdyby stromy 
byly vŽlly potom majetkem vlastníka pozemku, čímž by za povstalé škody byl odškodněn. 
ale na druhé straně zase trpěla by tím stejnorodost výsadby, poněvadž by každý majetník 
pozemku sázel si co chce, anebo vůbec nesázel. Snad by se nalezl kompromis i v tom, že 
by majitelům polí stromky dodávala a vysazovala, i nutné postřiky prováděla za mírný 
poplatek silnič1ú správa sama, která by si ponechala jenom volbu vhodných stromů. 
Tím by se staly výsadby jednotněj ší, odpadlo by rušení vozby při česání a stříkání 
a silnice stala by se volnou i pro n1zná vedení elektrického proudu. 

Silnice lze osazovati buď ovocnými nebo t éž jinými listnatými a ozdobnými stromy, 
jako jsou na př. břízy, jilmy, plat ány , jasany, kaštany, lípy, topoly pyramidáhú atd., 
u nichž odpadá všeliké ošetřování, a pi'.1Sobí dojmem velice monumentálním. 

Stromy ovocné ovšem přinášejí daleko větší užitek, ale všude jich nelze pěstovati. 
Tak na př. v okolí větších nebo průmyslových měst, kde jsou vydány většímu poškození, 
hlavně poškození kouřovými plyny, sazemi, nebo překáží silně rúzným elektrickým ve
dením, jako jsou elektrické dráhy a jiné, nebo jsou vydány více krádežím, polámá1ú atd. 
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Do okolí takového se hodí více stromy ozdobné než ovocné. Ostatně bez užitku nejsou a1ú 
stromy ozdobné, které svým časem dávají též určitý užitek ze dřeva. Jinak osazujeme 
všechny spoje sihúční raději stromy ovocnými, poněvadž užitek z nich bývá větší. 

Jaké druhy ovocných stromů jsou vhodné- pro stromořadí silniční? J 
To řídí se povahou půdy, stavem spodní vody a zvláštní povahou vzrůstu stromů. 

Nejideálnějším stromem byla by hrušeň svým pyramidálním vzrůstem. Stíní méně, 
vzrúst je vysoký a kořeny silně upevňují těleso silniční a dávají větší úrody. Nevýhoda 
spočívá v tom, že ovoce je většinou krátkodobé a nedá se dlouho uchovati a velké množ
ství najednou se tíže prodá mimo hrušky vývozní. Vyžaduje však hlubokou spodní vodu 
a nehodí se vůbec t am, kde silnice jsou ve vlhkém nebo docela mokTém terénu. Druhým 
stromem plodným, ba bohatě až každoročně plodným jsou tfošně, které jako ovoce rané 
jdou rychle na odbyt a zaručují pěkný zisk, vyžadují však jako hrušně hlubokou 
spodní vodu, terén více kopcovitý, sušší a nesnášejí molua. Na silnicích nízkých, kde voda 
často v pi'.'íkopech stojí, se jim nedaří, brzo odumfrají, nebo jsou nemocny. Rovněž tak 
ořešák žádá hlubší půdu a pokud lze suchou. Hodí se dobře na místa vyšší, ne clo údolí. 
kde bývá často vydán jarním mrazům a má koruny příliš rozlehlé, které hodí se jen na 
širší silnice. Do údolí, na místa vlhčí s vysokou spodní vodou, hodí se švestky a slívy , 
které však mívají koruny nižší a vadí z toho důvodu dopravě na silnici. Proto sázíme je 
raději na cesty vedlejší , kde doprava jo menší a kde provozu tolik nevadí. Nesmí však 
přijíti do t erénu suchého s hlubokou spodní vodou, poněvadž by se tam nedařily. Byly by 
choré, s malými listy i plody a úroda by nebyla valná. Rovněž se hodí clo údolí jabloně , 
ale zde musí dostáti rúzným podmínkám. Musí býti bujného vzrůstu, koruny vznosné 
do hůry rostoucí, poněvadž koruna jabloňová ráda roste většinou do šíře a větve pod tíží 
plodů se silně ohybají a překáží pak silně provozu. Proto hlec"!íme, aby peň u nich byl vždy 
nad 2 m vysoký, alespoň 2,40- 3 m, a poněvadž takové stromy ve školkách se nepěstuj í , 
objednáváme je již rok až 2 roky před sázením, aby nám je školka vypěstila, eventuálně 
vypěstujeme si sami u nich korunu vysokou na místě. J e sice pravdou, že stromy s tak 
vysokou korunou nejdou první čas t ak bujně, ježto délkou kmene je pohyb živných šťav 
v nich ztěžován a zejména cítí to jabloně, které mívají raději kmen nižší, ale je to nutné, 
poněvadž stromy nízké by sih1ě ztěžovaly provoz. Jak takovým stromům uměle zvyšu
jeme kmen, o tom viz dále. 

Jabloně zejména cítí nedost at ek živin, jsou-li sázeny na ok.Taji silnice, proto jsou 
u nich úrody menší a tomu můžeme čeliti jen umělým dodáváním živin, které bohužel 
mťlže býti na silnici jen částečné , anebo vysazováním jich na zevní stranu příkopu sil
ničního, ovšem pokud je t ento majetkem silniční správy, anebo se svolením majitele. 
Zde má strom lehčí přístup k živinám, poněvadž kořeny svými vniká do obdělávané púdy 
polní. Jabloň dává úrody sice menší jak stromy ost atní, za to ovoce dlouho vydrží a snad
něji a lépe se prodá. 

Na silnice málo frekventované hodí se dobře višně, které, jsou-li odrůdy správně 
voleny , dávají každoročně hojnou úrodu a ovoce je vyhledáváno a dobře placeno. Mají 
však obyčejně kmeny nižší a skloněné větve tíží ovoce, proto je možno vysazovati jo 
jen na silnicích odlehlých, málo frekvent ovaných, 3. a 4. řádu . J ednu velkou vadu mají 
však , že trpí rády monilií a proto zde obzvláště třeba častějších postřiků . Stromy s ovocem 
nápadným, pěkně vybarveným , hodí se méně pro silnice, poněvadž ovoce je silně vydáno 
krádežím. Z t éhož dt'i.vodu nehodí se ovocné stromy na silnice v těsné blízkosti měst 
a n utno tyto osazovati stromy jinými, více ozdobnými - topoly, lípami, atd. 

Vzdálenost jednotlivých stromů od sebe. 

Ve stromořadích , vroubících silnice a polní cest y, nomúžeme sázeti stromy tak 
blízko u sebe jako v zahradách nebo sadech , poněvadž cest y by trpěly značně špatnou 
vysychavostí pro stín a pasáže by byla značně stížena. Proto volíme rozměry jiné, při
způsobené šířce silnice. U cest a silnic úzkých pod 7 m, sázíme stromy nejúčelněji jen po 
jedné straně, kdežto druhou stranu necháváme volnou. V tom případě mohou býti sázeny 
hustěji, až i 10 m od sebe a dáváme je vždy na t u stranu, kde nevrhají stínu na silnici. 
Chceme-li však stromy na tak úzké silnici sázeti po obou stranách, sázíme je ve vzdále-

13 
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nostech větších, 18-20 m od sebe, ne řídčej i. U silnic šll:ších než 7 m mohou stromy státi 
již úžeji, 15-18 m, ale nikdy pod 15 m. Jenom v těch místech , kdo silnice má boční stěny 
srázné a vysoké, doporučuje se hustější sázení, aby břehy silnic byly lépe zpevněny a tím 
chráněny. 

Jakost objednaného zboží a umělé zvyšování koruny. 

Žádáme vždy stromky s kmenem rovným a dobře vyvinutým, s korunkou 2,30-3 m 
vysokou. Ježto, jak již bylo řečeno, školka takových stromkú nám nemůže dodati, poně
vadž jich nemá, je lépe objednati si stromky již 1-2 roky před sázením, aby mohly by-ti 
vypěstěny j eště ve školce s kmenem vyšším. Není-li to možno z různých dti.vodů, jsme nu
ceni vypěstiti si kmeny vyšší na místě sami. Za t ím účelem~dáváme ke~stromkům koly 

I 
~/ 

Obraz č. 56. Umělé zvyšování koruny 
při stromořadích silničních. 

delší, a.ž nad korunku sahající a vyvazujeme na ně střed1ú výhon (pokTačování kmene) 
a pouze maličko jej krátíme. Za to krátíme hodně silně všecky ostatní větve korunky, 
ale neodstraňujeme jich, poněvadž musí nám i na dále sloužiti jako prostfodek zesilující 
kmen . Na prostřední větvi, mfrně jen zkrácené a vyvázané, vyrnší nám nová korunka 
a pl-íštím rokem zbylé části korunky původní, je-li kmen dosti silný, vyřezáváme úph1ě; 
ne1ú-li kmen dostatečně silný, necháváme je j eště rok a vyřezáváme je potom. Nemá-li 
korunka horní, nově vytvořená ještě žádané výšky, opakujeme celý proce.s znovu, až 
dostaneme kmen dostatečně vysoký (viz obraz č. 56). 

Koly ko stromkům na silnici sázeným. 

Zde nutno klásti větší důraz než u stromků v zahradách na to, aby kůl byl zejména 
pevný a silný, poněvadž stromky silniční jsou více vydány v Šanc silným větrům a vše-
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likým nárazům se strany vozidel. Proto koly musí býti silněj ší, na svém horním konci 
nejméně 6 cm silné. Koly ani zde nesmějí sahati clo korunky, nýbrž několik cm pod lrn
runku a jenom tam necháme koly delší, kde chceme kmen uměle prodlužovati . O konser
vaci kolú viz stať „Za.rážení kolú clo jam" . Koly se zarážejí j eště před zaházením jámy 
do tvTClého spodku piicly, a aby je nikdo ukrásti nemohl, opatřuj í se příčným kolíkem 
nebo latí (viz obr. č. 55). Koly dávají se obyčejně na t u stranu, která je obrácena k silnici, 
aby chránily stromek před nárazy vozil. , nebo jiných ručních vozidel. V polohách silně 
větrných dáváme je však na t u stranu , odkud obyčejně nejsilnější větry vanou, aby se 
stromek o kůl neotíral a .aby byl před větrem částečně chTáněn. 

Doba vhoclná k sázení. 

O tomto tématu bylo již dostatečně mluveno v kapitolách předchozích. Poněvadž 
je tčžko stromy nově sázené zaplavovati, hledíme sázeti vždy v časném podzimu, kdy 
stromek vody může postrádati, avšak v půdách více mokrých a v drsných , studených 
polohách. je lépe sázeti z jara. 

Sázení je zrovna takové, jak již vylíčeno bylo, jenom s nepatmými rozdíly. Rozdíly 
ty týkají se hlavně půdy. J ežto je těžko užíti k sázení kompostu , poněvadž obyčejně 
není a kořeny musí přijíti do lepší půdy, vypomáháme si tím, že připravíme si vhodnou 
púdu již rok před sáze1úm na místě samém z ošlrrabkú silničních nebo z banketů, po 
pHpadě př-íkopú, dáme ji na hromadu a zkompostujeme ji dobře s vápnem a dvakrát až 
tř·ili:rát ji přeházíme. Tu hlínu dáváme pak ke kořínkům a silně ji promísíme rašelinou. 
J e to také dobrý kompost k sázení. I zde můžeme do púdy, kterou vyph'1ujeme jámu, 
dávati reservní hnojiva, ba je to i velice doporučení hodno, poněvadž jich má stromek sil
niční vždy nedostatek, ale musíme hled ěti, aby tato hnojiva se nedostala ke kořínlnl.m 
nově sázeného stromu, nýbrž byla vždy dobře smíchána s půdou spodní a ke kořínkům 
př·išla jen hlína pro kořínky zvlášť připravená. Z hnojiv zásobních dáváme do půdy 
2- 3 kg Thomasovy moučky, 2 kg 40% draselné soli a podle okoh1ostí 3-5 kg vápna. 
Stromek sázejme vždy tak , aby lu-ček kořenový stál asi 10 cm nad púclou, aby strom, až 
se hlína sesedne, nestál příliš iúzko . Co se týče ostatiúch věcí, byly již popsány v přede
šlých kapitolách , str. 17 5 a násl. 

Stromy na zimu chraňme před požerkem zvěře buď košem z pletiva cb:átěného, což 
je nejj istější prostředek a nejúspornější, nebo chvojím nebo trnitým hložím, které však 
každý rok musíme spalovati pro škůdce stromů v nčm ukryté . Na sihůce, vedoucí lesem, 
ovocných stromů nesázejme, poněvadž trpí nedostatkem slunce a proudění vzduchového 
a trpí i silně škúdci. 

Výl>čr odrfld. 

Stromy silniční nerocU tak dobře, jako stromy v zahradách a sadech. Příčinou toho 
bývá nedostatečná výživa stromú, na modemích sih1icícb nouze o vodu a ztížené opylo
vání. Stromy v té části stromořadí, která je blíže obci_, rodí lépe, nežli v části od obce 
vzdálené, poněvadž pyl pfonášejí tam včely ze vhodných opylovačtl. v obci, čehož v částech 
od obce vzdálených není. O vhodném výbčru odrůd pro stromořadí silniční viz statě další. 



IX. 

VYSOKOSTROMY. 

111 o llo: 

Vám všem dávám radu: dejte svým stromtim 
nisti bez řezu, pak budete sklizeti alespoň ovoce. 

LucctS - Učebnice str. 207. 



pbmz č. 57 . . Jabloň, která ještě nikdy nebyla řezána. 
Obrázek dle skutečnosti. 

J edním z nejrozšířenějších omylů při pěstování polo- a vysokokmenú a i keřovitých 
zákrsků jest názor, že nutno koruny jejich řezati stále, aby nesly ovoce. Hlavním propa
gátorem této nešťastné myšlenky byl Mikuláš Gaucher , rodem Francouz, potom akli
matisovaný Němec, jehož ovocné zahrady ve Stuttgartě byly svého času evropskou 
zvláštností, a jeho následovník P ekrun. Dobyty jsou bohudíky neodvmtně pryč. Jejich 
názor na pěstě1ú vysoko- a polokmenů, na vyumělkovaný tvar husté koruny s jeho st álým 
a věčným řezá1úm plodonosných a jiných větévek byl a je úplně falešný a byl jednou 
z hlavních příčin, proč ovocnářství zůstávalo stále ve svém vývoji nazpátek. 

Dnes neřežeme vyrostlých vysokokmenů a polokmenů ani keřovitých zákrskú vúbec, 
aby koruna jejich nebyla příliš hustá, aby slunce a vzduch mohly všude volně působiti 
a svůj blahodárný účinek vyvíjeti, poněvadž ty to jsou jedním z nejhlavněj ších podporo
vatelů plodnosti. 

Stálý řez stromům škodí velice a stále řezaný vysokostrom není nikdy t ak plodný, 
jako strom neřezaný. Vůbec každá ztráta substance stromové dráždí strom k v zrústu 
nových neplodných ratolestí, poněvadž zmenšuje se jí plocha asimilační a tím méně pak 
vyvíjejí se plodná očka a puky květné. Zejména v krajích studeněj ších , kde záření slu
nečné jest nedostatečné a kde tvoření puků květných je již samo sebou menší, může 
strom stálým řezáním státi se vůbec neplodným. Zdálo by se, že toto pravidlo o vztahu 
substance stromové k plodnosti není platný m pro stromky t varované, poněvadž zde právě 
řezáním a zaštipováním docilujeme plodú větších a jakostně lepších. Názor ten by však 
byl úph1ě klamným. I u stromkú tvarovaných dostavuje se tentýž zjev a nadměrná veli
kost plodů a zlepšená jejich jakost není následkem zmenšení plochy asimilač1ú, nýbrž 
příčinou její jest něco zcela jiného a sice porucha resp. stasa proudu asimilátů v místě 
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šlechtění, čehož důkazem jest, že i lrrsky neřezané na slabě rostoucí podnoži stojící nosí 
plody veliké a stejně kvalitní. 

Již každý průklest stromu, to jest každé zbavování stromů nadbytečných větví 
působí škodlivě na plodnost jejich, jak přesvědčivě dokázáno bylo pokusy Marshallovými. 
Podle nich i mírný prúklest stromů bez jakéhokoliv zkracování větví a větviček púsobil 
vždy na plodnost stromů tak nepříznivě, že výnos jejich klesl o 15-20% a úbytek ten 
trval j eště 2 roky po průklestu. 

Obraz č. 58. Hrušeň solnohradská, stojici v zahradě sousedově, přes 50 let 
stará, s pěkně vyznačenými oblouky plodonosnými, lrnždoročně plodná, ač 

s i ji soused vfibec nevšímá. 

Ovšem plody byly po prúklestu stromů dokonalejšími a ovoce lépe zbarveno ná
sledkem intensivnějšího prozařování slunečního a volnějšího proudění vzduchového, ale 
přece okolnost ta nemohla nahradit i ztrátu celkovou. Příčinou toho byla vždy ztráta 
subst.~mce 1 stromové a zmenšení asimilační plochy listové, tedy důvody čistě biologické. 

Rezání stálé je odůvodněno pouze u stl'omů tvarovaných , ač i zde má za následek 
menší plodnost , ale je zde nutné, poněvadž jednak tvary mají pouze obmezené místo , 
jednak nut no stálým řezem uchovávati jejich tvar a udržovati jej v dokonalosti. Zde jest 
tedy přísný řez nutný, poněvadž bez něho by se žádný tvar neudržel. Ale u vysokokmenů, 
polokmenú a keřovitých krsků řez není nut ný , ba je dokonce škodlivý. Ani ovoce doko
nalejšího tím nedocílíme, poněvadž k dokonalému vývoji ovoce nepotřebujeme u nich 
fozu , nýbrž půdy, hnojení, správného ošetření, slunce a vzduchu. 
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Vysokokmen, polokmen a volný krsek řežeme pouze v prvých dvou až třech letech 
života, abychom mu dali správný základ, silnou a nosnou korunu a když jsme toho 
docílili, obmezujeme se pouze na odstranění hustých a nesprávně rostoucích větví a v ča
sech pozdějších, kdy strom již stárne a nerodí dostatečně, na omlazení koruny. 

Tvoření se oblouků. 
Mladý strom ovocný, ať jeho koruna vypadá později jakkoliv, má s počátku vždy 

snahu tvořiti dlouhé výhony, blížící se vždy směru více kolmému. I větve postranní jeví 
s počátku tuto snahu. Cím je vša.k strom starší a větve jeho delší a těžší, tím více kloní se 
tyto svou vlastní vahou a vahou deštěm navlhlých listů, vahou sněhu i event. plodů do 
polohy šikmější a šikmější až i do polohy vodorovné a strom přestává pomalu růsti do 
•výše a jde více do šíře. S př-ibývajícím věkem počínají se z těchže důvodů větve kloniti 

Obraz č. 59. Tvoření se obloukfi plodonosných. 

docela dolů a počínají tvořiti oblouky dolů směřující. A právě toto tvoření se oblouků má 
pro plodnost stromů ohromný význam (viz obraz č. 58). 

Do ohnutých větví nemůže dob1e prouditi proud živných solí do hůry stoupající, 
poněvadž v ohnuté větvi nalézá překážku. Následek t oho je, že větev ohnutá málo roste, 
její přfrůstky roční jsou nepatrné, internodie větví a větviček - vzdálenost od listu 
k listu - jsou menší, má mnoho listti a následkem toho velice dobře asimiluje a tvoří 
mnoho asimilátů, jejichž odtok směrem dolú ke kořenům je také značně oslaben, poněvadž 
větev je ohnutá. Tím vším dostavuje se v takové větvi značná převaha asimilátů a všecky 
clúsledky z toho plynoucí; hojné tvoření se plodonosného dřeva a květných pukli a plodnost. 

Není tedy tvoření se obloulni stromu na závadu, nýbrž silně k prospěchu, poněvadž 
p1·ávě jím přechází větev z periody vzrůstu do periody plodnosti. Větev ohnutá však tím 
nikterak neukončuje svého vzrůstu. Právě v těch místech , kde je vrchol oblouku, je 
proud živných solí velice zesílen, protože nemúže tak dobře prouditi do ohnutých a svis
lých větví a opačně zase asimiláty nalézají v oblouku překážku, která jim nedovoluje 
zase tak dobře prouditi směrem ke kořern'.:lm a proto je zde oboustranný t lak šťav zvýšen 
a dráždí větev v nejvyšším místě oblouku ke vzniku nového mladého výhonu, který 
rychle do výšky roste, aby po čase znovu se ohnul a vytvořil nový, hojně plodný oblouk, 
a .tak historie se dále opakuje. Z oblouku druhého, resp. z jeho vrcholného bodu vyráží časem 
další a z t oho zase další oblouk a tak postupuje v obloucích vzrůst větve clo výše (obr. č. 59). 
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Těmto výhom'un z vrcholného bodu oblouku vznikajícím pro jejich rychlý vzrúst 
a dlouhé internodie l'íkáme vlky, a jsou t o vlastně omlazující výhony starých větví, 
které po novém ohnut í dosti brzo začnou p loditi a musíme se varovati toho, abychom jich 
neodřezali. Starý původní oblouk vyčerpá se totiž pomalu a po dlouhých letech hojnou 
plodností a i stínem, který naň vrhá l'ozrůstající se oblouk výše stojící a pomalu zachází, 
schne a konečně po dlouhém čase odumírá, aby jeho místo zaujaly plodné oblouky vyšší. 
Odumírá však vždy jenom k vrcholnému bodu oblouku, kde začínal oslabený proud 
živných solí, kdežto část větve nesoucí další oblouky, zůstává zachována. 

Ceho musíme obzvláště dbáti při tvořeni se koruny ? 

V prvé řadě toho, aby strom vyvinul mocné, silné a nosné větve , které by mohly 
unésti ja.koukoliv tíži plodů. Každý oblouk se totiž hojně a mnohonásobně rozvětvuje, 
rozrůstá se do délky i šířky, tvoří množství plodonosných výhonů a hojně rodí, takže je 
vždycky nebezpečí. že tíží plodt\ se větve zlámou, nebo docela i celé z kmene se vylomí. 

Obraz č. 60 . Příčný řez korunou nad první serii. 
ct.} serie o 5 větvich - větve slabé, husté, málo nosné, b) serie o 3 větvich, silné a ne husté. 

To je věc dosti závažná, poněvadž se tak často stává a strom se tím na dlouhá leta, 
nebo někdy i navždy znehodnocuje. 

Současně však musíme hleděti k tomu, abychom těmto do délky i šířky se rozrůsta
jícím větvím dali dosti volného míst a, aby slunce a proudční vzduchové měly k nim 
volný a ničím nerušený přístup, poněvadž, a to nutno stále zdú.razňovati, právě slunce 
to jest a volné, ničím neobmezované proudě1ú vzduchové, se svým stále čerstvým a stále 
doplňovaným obsahem kysličníku uhličitého , které silně působí na asimilaci a plodnost 
stromů. Toho nedocílíme však , necháme-li stromek růsti s plnou serií větví postranních, 
tak jak si ji sebou přinesl ze školky (viz obraz č . 60). Pravidlem naším budiž, nenechá
vati více větví postranních na stromku než tři, nebo v extrémních pHpadech čtyři, což 
však již bývá mnoho, a pokud lze v pravidelných vzdálenostech od sebe ležících. Tím získá
me dostatek prostoru pro silný vývoj postranních větví, čímž upevňuje se i nosnost ko
runy a podporuje se značně vzrůst větve stfodní, tvořící pokračování kmene. Kdybychom 
nechali všech pět větví, nebo i čtyli větve postranní růsti, nemají tyto dosti místa k sil
nému vývoji, budou se se svými postranními výhonky tísniti navzájem a nevyvinou se 
mocně, nýbrž zůstanou poměrně slabšúni a vytvoří pak hustou, málo nosnou korunu, 
která pli větší úrndě se bude lámati. Koruna hustá má však současně i jiné nevýhody . . 
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V prvé řadě nedostatek vzduchu a slunce, nedostatek kysličníku uhličitého následkem 
špatného proudění vzduchového, čímž vším trpí značně asimilace a dostavuje se nedostatek 
plodnosti, listy a větévky uvnitř husté koruny odumírají a tato stává se uvnitř holou. 
Další důsledek příliš husté koruny je, že odumírá plodonosné dřevo nejen uvnitř koruny , 
nýbrž i na v šech místech zastíněných , strom žene se st ále více a více do výšky, poněvadž 
dole nemá prostě místa k vytvoření oblouků plodných a následkem toho všeho málo rodí 
(viz obraz č. 61). 

Naopak do koruny méně husté může slunce a vzduch všude nerušeně vnikati a proto 
i větve starší a velké uchovávají si svůj obrost až ke kmeni. Tím docilujeme i hojnější 
a pravidelnější úrody a lépe vyvinutého a zbarveného ovoce. I choroby mají méně příle
žitosti usazovati se v koruně a stromy udržují se čistší a zdravěj ší, poněvadž mohou 
i postřiky protiškůdcové lépe do koruny vnikati, čehož u hustých korun není. 

'' 
i-;. • „·: ... / ,• ' . 

. <:_;;: ;;.~; ~: ;~';':f ;~ .: 
O brciz č. 61. Jabloň ze stromořadí silničního, příliš hustá a uvnitř h olá , 

dole i nahoře :spleť větví. 

To bylo nutno předeslati, aby mohl býti odůvodněn a plně pochopen správný způsob 
řezu v prviúch letech po sázení, kter ý podnilráme pouze proto, abychom docílili silných 
n osných větví a abychom zabránili růstu hust é koruny se všemi jejími vadami. 

Co tedy máme dělati se stromkem, ally všem pl'ávě vylíčeným požadavln\m vyhovovaH 

O sázení samém a o přípravě půdy k němu mluviti již nebudu, poněvadž vše bylo 
důkladně probráno ve st ati o sázení stromů. O vztahu kořenů a ssavých kořínků ke ko
runě bylo rovněž obšírně pojednáno, i o době sázení a o tom, že u stromků na podzim 
sázený ch upravuj eme řezem pouze kořeny a korunu t eprve v časném jaře. U stromků na 
j aře sázených upravuj eme kořeny i korunku ještě před sázením. 

Zde chci se jenom zmíniti obšírněji o zvláštních det ailech řezu u vysokostromů, 
polokmenů a volných krsků. Podotýkám však ihned, že t ent o řez provádíme pouze 
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v prvých d\TOU až třech letech po sázení a že účelem jeho není nic jiného, než dosíci pev
ných, nosných větví a zabrániti tvoření se hustých korun. Pak ponecháváme strom úplně 
volnému vzrůstu a neřežeme na něm ničeho. Snad omezujeme se jen t u a tam na průklest 
příliš hustých nebo k stáru na průklest mrtvých nebo odumírajících větví. 

Rez v prvém roce života stromu, čili řez přípravný. 

Každý stromek ze školky došlý , anebo alespoň skoro každý stromek, má formu 
pyramidální, to jest uprostřed hlavní, střední výhon a pod ním obyčejně 3-4, někdy 
i 5 větví vedlejších . Těch nepotřebujeme tolik, postačí nám úplně 3 větve, pěkně symet
ricky kol kmene uložené, ale větví nadbytečných hned neufozáváme ze dvou důvodů. 
První je ten, že pro stromek je lépe, má-li více listí, poněvadž listí živí stromek a drnhý 
důvod, že ponecháváme si v íce větví jako reservu , kdyby se náhodou stalo, že by některá 
z nich se vylomila nebo sněhem nebo větrem zlomila. Ale vyřezáváme je druhým rokem , 

Obraz č. 62. Připravný řez normálně vyvinuté korunky. 

když stromek se uchytil a větve zesílily a vybíráme si vždy z nich ty nejsilnější a nejlépe 
uložené. 

Střední výhon , t. zv. pokračování kmene, roste nejsilněji, poněvadž dostává více 
výživy, protože stojí kolmo nebo kolměji než větve ostatní. Tyto jsou skoro vždy méně 
živeny, poněvadž nestojí tak kolmo, nýbrž více šikměji. 

Rezati začínáme vždy větve postranní a ]U'átíme je o třetinu nebo o polovinu délky 
jejich posledního letorostu tak , aby jejich řezné plochy tvořily jednu rovinu, t o jest větve 
dolní krátíme méně, horní více. Větev střední, tvořící pokračování kmene, řežeme pak 
vždy tak, aby st ála nad růveau ostatních seřezaných větví, aby celek tvořil jakousi tupou 
pyramidu (viz obr. č. 62). 

To je přípravný řez normálně vyvinuté korunky v časném jaře. Jinak se provádí 
přípravný řez u korunky nestejnoměrně vyvinuté, kde jedna z postranních větví je kratší 
než ostatní větve nebo slaboučká , tenčí. J e-li to jedna z nadbytečných větví, kterých si 
ponechati nemíníme, pak krátíme ji také o třetinu i o polovinu. J e-li to však větévka, 
kterou si míníme ponechati jako část budoucí korun y, pak musíme si počínati jinak. Pak 
větvička kratší je nám východiskem, p9dle k terého sefozáváme ostatní postranní větve 
korunky . Nezkracujeme vůbec větvičky kratší, nýbrž necháváme ji celou a ostatní vě
tévky zkracuj eme tak , aby zase jejich řezné plochy stály v jedné rovině s větévkou ne
zkracovanou (viz obraz č. 63). Spočívá-li však nesouměrnost korunky v tom, že jedna 
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větévka je nápadně slabá a tenká oproti ostatním daleko silněj ším větvičkám, pak krá
tíme silné větvičky normálně a tenkou, slabou větévku lu·átíme tak, aby její řezná plocha 
byla asi 3-5 cm výše nad řeznými plochami ostatních silných větévek. 

Jindy zase se múže státi, že výhon stfodní, tvořící pokračování kmene, je deformován. 
Buď je slabší anebo docela kratší než včtve postranní, nebo je křivě rostlý. J e-li kratší, 

I 

Obraz č. 63. Přípravný ř'ez korunky, která má jednu 
základní větev krátkou. 

nerezeme jej vúbec , je-li jen slabounký a dlouhý, krátíme JeJ Jen málo a necháváme 
o něco delší než normálně, je-li křivý, vyvazuj eme jej lehounko, abychom jen hrubé 
zldive1ú vyrovnali, na tenkou ln"tlku, třeba slabý bambus. 

Někdy se nám může státi, že školka nám 
dodá stromek, který nemá středního pokra
čování kmene vúbec, anebo tak slabé, že by 
to dlouho trvalo a dalo mnoho práce vytvořiti 
si nové pokračování kmene. J edná-li se 
v tom případě o hrušeň, která mívá normálně 
vzrúst pyramidální, vysoký, vyvážeme větev 
nejvýše položenou do směru kolmého, aby 
tvořila pokračování kmene. J e-li to však ja
bloň nebo broskev, nebo jiný chuh stromu 
ovocného, který tvoří si korunu více rozlehlou 
nebo kulovitou, pak by nebylo ani správno 
se tím trápiti a je lépe pěstovati celou ko
runu bez hlavního pokračování a ponechati 
stromu úplnou volnost, aby si vytvořil koru
nu dutou (obr. č. 64), jak často vidíme u sliv , 
anebo též i u jabloní, zejména silně plodných 
a málo rostoucích. I dutá koruna má své 
přednosti , jako lepší ozafování sluncem a 
lepší proudění vzduchu, bývá méně navště- Obraz č. 64. Koruna dutá. 
vována cizopasníky a má docela i lepší plody 
a lépe zbarvené. Vždyť v krajích teplejších , jižnějších, kde stromy nedosahu jí takového 
stáří jako u nás, nýbrž jen asi polovičního, pěstují se s oblibou koruny duté, poněvadž 
tam stromy nedosahují těch rozměrů jako u nás, čehož bývá příčinou menší zásobení 
vláhou při zvýšené asimilaci listú; ale za to jsou daleko plodněj ší až dvakrát i vícekrát 
než u nás a plody mají dokonalejší. 
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Není tedy ani u nás konma dutá závadou, ač také nesmí se státi pravidlem, nýbrž 
pouze výjimkou a to jen v nejkrajnějším případě, poněvadž stromy u nás mají větší 
vzrůst, ježto činnost asimilační v našich krajinách není tak vydatná a vzrůst bývá při 
slabší asimilaci větší a dutá koruna při větších rozměrech stromů by neměla té stabilnosti, 
jak tomu bývá při menších korunách ln'ajů jižních . 

J e tedy pyramidální forma koruny u nás jaksi pravidlem a dutá koruna pouze vý
jimkou, ač byly doby, kdy právě s oblibou se pčstovaly koruny duté, zejména v Německu 
a v jižní Francň ještě dnes. 

Pi'ípravný řez, jak již řečeno, provádíme vždy v březnu , ať již sázíme na podzim 
nebo z jara, ale je též dosti autorů, kteří doporučují neřezati vúbee stromků při sázení , 
nýbrž t eprve za rok po sázení, kdy již je stromek v plném proudu života a provádějí 
pak hned řez definitivní. Nejsem toho názoru a sice z rúzných důvodů . Prvý je ten. že 
stromek daleko bujněji roste, poněvadž má upravený poměr mezi oslabenými kořeny 
a zkrácenou korunkou a přivádí se tím lépe rovnováha do vývoje korunky, dále, že všecka 
očka na větvích, která by jinak zůstala spícími, lépe vyraší a posléze stromek s korunkou 
neřezanou má velkou náklonnost nasazovati příštím rokem květná očka, k terá řezu defini
tivnímu jsou silně na závadu, poněvadž majitel se jich jen nerad zbavuje v touze viděti 
prvé plody, čímž řez definitivní se zase o rok oddaluje. Mimo to korunka hned v prvém 
roce neseřezaná vyvíjí jen malé listy a slabounké výhonky, někdy. docela konečky větvi 
zaschnou a dostáváme pak často místo svěží, silné korunky korunkn zakrslou, která 
někdy i více let živoH (viz obraz č. 53), kapitola o sáze1ú stromú. 

I podle výzkumů a pokusů v novější době provedených je řez pfi sáze1ú hned pro
vedený daleko příznivější vývoji stromu, než řez prováděný až za rok. Více ten rok 
neděláme na stromku již ničeho , mimo věcí. obvyklých při nově sázeném stromku , které 
jsou uvedeny ve stati o sázení stromků. Zejména neprovádíme žádného řezu defini
t ivního. 

c 

c 

Obraz v. 65. Řez téže k orunky v 2. roce. 

a) pi·ed řezem, b) po i·ezu, c) předčasně vyrostlé větve ser ie druhé, které musí býti odstraněny, 
d ) konkurenční výhon. 
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Dm hý rok po sázení. (Obraz č. 65.) 

V druJ1ém roce života stromku nově sázeného provádíme definitivní řez a úpravu 
korunky a provádíme je vždy ke konci února nebo brzo v březnu. V prvé řadě vyfozáváme 
všechny nadbytečné větve a necháváme pouze tři a hlavní výhon jako pokračování 
kmene. Při tom však hledíme, aby tyto tři spodní větve stály pokud lze v pravidelných 
vzdálenostech od sebe, a odstraňujeme ty, které nejsou správně položeny. Řez provádíme 
vždy ostrým zahradnickým nožem a uřezáváme větve nadbytečné vždy paralelně s kme
nem a ne šikmo ke kmeni, jak se posud dělá, nýbrž těsně u kmene. Pokusy E. Zechovými 
bylo totiž dokázáno, že větev paralelně s kmenem seříznutá tak, aby rána stála v jedné 
rovině s kmenem a zejména, je-li to učiněno ke konci února nebo v březnu , hojí se daleko 
lépe a zamažeme-li ji voskem, i beze v šech následků. 

Dříve, než budeme líčiti další postup řezu. je třeba předeslati malou teoretickou 
úvahu. Vyslovili jsme zásadu korunky dobře nosné a ne husté. Dole jsem nechal státi 
na kmeni 3 větve, které v budoucnosti se mnohonásobně rozvětví a budou tvořiti silné 
nosné oblouky . J e už naší věcí působiti k tomu, aby se vyvinuly silně . Kdybych om ne
chali nad nimi v krátké vzdálenosti vyvinouti se druhou serii, jak je naznačeno na obr. 
č. G5a, c, která taktéž v budoucnosti se pfomě1ú v oblouky plodonosné, stínily by silně 
serii spodní a v brzku by se jí dotýkaly. Proto nesmíme serii druhou za.kláda ti krátko nad 
nimi, nýbrž musí býti serie druhá od prvé vzdálena nejméně 1 m , nebo více, aby v bu
doucnosti sobě nepřekážely a aby slunce a vzduch měly k nim volný a ničím nerušený 
přístup. Kdyby se nám pak podařilo v příštím roce založiti drul10u serii ve. vzdálenosti 
1 m t ak, aby její větve stály vždy nad volnými prostorami serie první, bylo by to nej 
ideálnější rozřešení, náš cíl hy byl dosažen a více bychom fozati nemuseli. 

Nyní se jedná jenom o to, jak vysl oven;i~ ideu uskutečnit. J iž po přípravném řezu , 
který jsme hned při sázení proveclli, vidíme, že roste nejvíce t en výhon, který jsme ne
chali delší a který stojí kolmo, poněva.clž dostává nejvíce výživy a má také více listů. 
A to je výhon střední, t. zv. pokmčování kmene. Ten již po přípravném fozu předešlého 
roku vyrašil v dosti silnou a dosti dlouhou ratolest, ale nevyrašilo pouze jeho honú očko , 
nýbrž vyrašilo i jedno nebo více oček pod nimi v jakousi miniaturní serii (viz obraz 
č. 65a, c). 

Tuto serii ne1mi.žeme nechati státi, poněvadž je příliš blízko nad serií první, ale n e
milžeme ji též úplně odstraniti, poněvadž bychom tím stfod1ú, hlavní větev silně oslabili. 
Proto celou tu serii, ať již je to jedna nebo více větví, silně luátíme, až na několik oček, 
aby se z nich vyvinul v příštím létě pouze menší obrost na hlavní větvi, který má. sloužit, 
jako posila její, ale nikdy nesmíme dovoliti, aby se z nich vyvíjely nové definitiviú větve. 
Větev prost.řediú čili pokračování kmene (viz obraz č. 65b) krátíme znovu v poměru 
k třem dolním větvím tak, jako jsme to činili při fozu přípravném a řídíme se při tom vždy 
podle větve nej slabší. 

Všechny větve první serie vyl'ovnáváme clo stejn6 roviny a střední výhon řežeme 
tak, aby vyčníval nad ostat1ú a tvořil zase tupý jehlanec. Tento střední výhon řežeme vždy 
na opačné očko, jak pi"i fozu přípravném, aby hlavní větev rostla rovně. U větví řežeme 
vždy na zevní očko. Kdyby snad některá z větví u porovnání s ostatními byla tenčí 
a slabší, pomáháme jí tím způsobem, že učiníme po celé větvi podélný záfoz clo 
kůry , sahající až ke kamhiu a končící pod větví - nebo i jiným způsobem -
viz dále. 

Na větvích postmnních všecky vedlejší výhony n echáme klidně neřezány, aby se 
z nich vytvořily bud' nové vedlejší větve. nebo plodonosné dřevo. J enom tam, kde se 
vyvinul něj aký silnější výhon , rostoucí směrem do vnitřku koruny, hátíme jej, eventuálně 
seřezáváme jej až na větevní lu'oužek. 

Často se stává, že jak na hlav1ú střední větvi, tak i na větvích postl'anních vyrostl 
z oček pod vrcholným očkem se nalézajících, nápadně silný výhon, t. zv. konkurenční, 
který roste sili1ěji jak výhon hlavní (viz obraz č . 65a, d). I ten silně krátíme, aby nerušil 
vývoje výhonu hlavního a síly mu nebral. 

Tím je řez druhého roku ukončen a průběhem nastávajícího jara a léta neřežeme na 
stromku ničeho. 
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Třetí rok. (Obraz č. 66 a 67.) 

Jakmile je založena drnhá serie, byť by sestávala třeba jen z jedné nebo dvou větví, 
je pro nás řez stromu defirutivně ukončen. Jen v tom pHpadě, kde se v serii druhé vytvo
řilo více větví než 3, upravujeme posledním :fozem jejich počet na 3, poněvadž více větví 
netřeba, naopak větší počet by silně stínil serii spodní. Snad ještě krátíme všechny vý
hony, rostoucí silněji do středu koruny. 

Tímto způsobem dali jsme stromu sih1é větve nosné jako základ koruny, komnu 
volnou, přiměřeně řídkou a nyní necháváme strom růsti jak chce a omezujeme se pouze 
na boj proti cizopasníkům nebo nejvýše j eště vyřezávání větví, které do vnitřku koruny 
rostou nebo krácení větví, které se o sebe trou. 

Obraz č. 66. Korunka v třetím, event. čtvrtém roce: před ťezem poslednim, 
který pozťlstává jen ve vyf'ezáni nadbytečných větvi serie druhé a v pří

padném krácení výhonů. do středu koruny rostoucich. 

J sou sice i u vynikajících odborníků názory na ošetřování koruny a její výstavbu 
různé, ale liší se jen v maličkostech. Tak n a př. Zederbauer ve svém nejnovějším vydání 
„Handbuch des Obstbaues" z r. 1936 zastává názor , že u stromků nově sázených se má 
udělati jen přípravný řez, poněvadž každá odrůda stromu má své zvláštnosti, jedna 
roste více clo plochy, drnhá více do výše, některá má vzrůst sporý atd. a ty zvláštnosti 
že nutno stromu ponechati a ne jej v tom rušiti a pak, že ošetřování takové nic nestojí 
a každým bez zvláštních znalostí může býti prováděno. Proto provádí u všech stromů 
nově sázených jen přípravný řez a pak ponechává stromu úplnou v olnost ve vzrůstu. 
Připouští však sám , že koruna v prvních dvou až třech letech řezaná je vzdušnější a nos
nější než koruna sobě samé ponechaná. Ale o to se nám hlavně jedná a jenom proto jsme 
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řezali . Mimo to nesmíme pouštěti se zřetele, že Rakousko je již země jižnější, kde poměry 
asimilační a vzrůstové jsou docela jiné než u nás a že by v tom ohledu jen Sl?vensko n ebo 
jižní Morava mohly býti přirovnány, ale rozhodně ne kraje jiné. Rozhodně se však všichni 
autoři bez výjimky staví proti učení Gaucherovu a Peluunovu, které hlásá důsledné 
tvarování a stálé řezání vysokokmenů, polokmenů a krsků keřovitých, poněvadž vyža
duje ohromnou práci, dává vznik nepřirozeným, hustým korunám a plodnost jejich je 
daleko a daleko menší. 

O b1·ci::: č. 61. Úplně hotová korunka vysokostromu, na které se již nic ne
řeže a strom nechá se rfisti jak chce. 

Průklest stromů 

mčl by se vlastně při správném vedení stromů prováděti jen u stromů starších , ale jsme 
bohužel až příliš často nuceni prováděti jej i u stromů mladých , dali-Ji jsme jim již s po
čátku špatný základ. Takové stromy bývají potom příliš husté a jednotlivé jejich části 
nedostatkem světla slunečního dříve a častěj i odumírají, jedna větev pfokáží clruhé ve 
vzrůstu, často navzájem se o sebe t rou, jiné zase rostou směrem k e středu koruny. Jindy 
odumírají jednotlivé větve i z jiných pl-íčin, jako jsou mráz, rakoviny i jiné choroby. Též 
cizopasníci mívají často na svědomí náhlé odumírání - i nevhodné půdy, příliš molcré atd. 

Tyto všechny husté nebo nezhojitelně nemocné části stromu musíme vyfozávati 
a tomu říkáme prúklest koruny. 

Provádí-li se prúklest částí mrtvých nebo chorých , nutno jej provésti ihned a na
jednou, provádíme-li průklest stromů z dúvodt'í. jiný ch, na př. že koruna je hustá, n emá 
se to díti v jednom roce, poněvadž je to velký zásah do života stromu a strom tím značně 
trpí. Proto je lépe v těchto případech prováděti jej raděj i dvě leta za sebou , abychom se 

14 
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vyhnuli velkým poruchám výživy a. vzrůstu. Zejména nedoporučuje se náhlý p1·ůklest 
koruny v krajinách studených a větrných, poněvadž tam strom dlouho se nezotavuje. 

Průklest vykonáváme vždy v měsíci únoru nebo v bi"eznu, kdy již nehrozí žádné 
větší mrazy, průklest peckovic vždy v době vegetace - srpen , nejpozději v září pro ne
bezpečí klejotoku. 

K průklestu stromu potřebujeme dobr6, vhodné pilky (obraz č. 101) a ostrého za
hradnického nože na uhlazení ran , způsobených pilkou a. vosku nebo ovocnářského dehtu 

Obraz č. 68. PaJ:iýly po nesprávně odřezaných větvích, jednak .špatně se 
hojicl, jednak p Ódléhaj icí chorobě, která pak zach vacuje i zdravé části 

str omu. 

Obrnz č. 69. Větve dlouhé odřezávaji se na dvakrát a vždy od spodu, aby 
se nevylomilo dřevo a kfira, kterážto poranění se pak špatně a dlouho h ojí. 

k neprodyšnému zamazá1ú ran, aby se nám tam nějaká choroba nezahnízdila. Všecky nad
bytečné větve odřezávají se a~ ke své základně a odi"ezávají se vždy tak, aby po nich 
nezbyl žádný pahýl, poněvadž tyto pocliéhají pak různým chorobám, hlavně houbovitým, 
kter6 s počátku zachvacují sice jen pa.hýly, ale pak přecházejí i na zdravé části stromu 
(obraz č. 68). 

Máme-li větev větší nebo docela velkou ui"ezati těsně u kmene, nei"ežemc ji hned 
celou, poněvadž náhlým jejim vylomením by se mohl vylomiti kus di"eva nebo kůry 
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z kmene, nýbrž řežeme ji nejprve asi 10-20 cm od kmene a teprve potom vyřezáváme 
zbytek. Všecky ostatní větve odřezáváme vždy pilkou od spoclu , aby se rovněž nezpťtso
bila vážná trhlina kůry, která se pak dJouho a špatně bojí (obraz č. G9). 

Rány , pilkou způsobené, nutno ihned zarovnati ostrým nožem, aby byly hladké 
a za.mazati ihned voskem štěpařským nebo stromový m deh tem. Rány takové, jsou-li 
způsobeny v časné době vegetační, hojí se relativně rychle, zejména jsou-li způsobeny 
ke konci února nebo časně z ja1·a, kdy živné šťávy počú1aj í již do stromu prnuditi. Podle 
výzkumů E. Zechy bojí se nejlépe rány zpťt
sobené ještě před počátkem jara. Rány řezné, 
zpi'.1sobené v květnu, hojí se též velice pěkně, 
ale již ne tak, jako v únoru nebo v bfoznu. 
Čím pozd ěji v době vegetační fožemc, tím 
rána hojí se hůře . Rány, zpi'.1sobcné na př. 
v srpnu , ukazují již jen st opy zavalení, t y, 
které byly způsobeny v září, neukazují již 
žádného kalusu a r ány zpi'lSoben é v listo
padu šíří se a zvětšují se v zimě vysych á
ním dosti daleko do svého okolí. 

Průklest stromu neprovádíme však vždy 
jen u stromů s hustou korunou, nýbrž pro
vádíme jej i u stromů příliš do výšk y ros
toucích , jako tomu bývá často u hrušní pyra
midálně rostoucích, poněvadž bychom jinak 
dostali koruny příliš vysoké, k nimž je př-í
stup velice znesnadněn. V takových pHpa
clech , je-li už koruna dostatečně vysoká, 
sefozáváme buď celý vršek .nebo jej silně 
zluacujeme, abychom zabráriili vzn'tstu clo 
přílišné výšky a podporovali spíše růst stromu 
do šíi-ky (viz obraz č . 70). 

Při této příležitosti je třeba se zmíniti 
i o dalších pozorováních E. Zecha. Tento 
autor na základě svých pokusů tvrdí, že fo
že-li se větev, má se řezati vždy co nejblíže 
ke kmeni a paralehi.ě se směrem kmene a 
tím i paralelně s proudem asimilátů v kůře 
Ježících . Provede-li se řez na větevní kroužek 
a zustane třeba maličký pa.hýl o délce 1 cm , 
zasych á ten pa.hýl. Proud živných látek již 
jde mimo něj. Totéž pozoroval ·Zecha i u t. zv. 
šikmých řezů (jak se u nás stále provádějí) . 
Jenom horní část těchto :fozú se zavalila ka
lusem , kdežto dolní část zasychala a počala 
hníti. Každý pahýl překáží za,valení rány ka
lm:em , poněvadž proud živin n ejde k němu 
(viz obraz č. 68) . 

- ·~:--~: .... 
.:~~ ~ -

Obraz č. 70. Hrušeň jevici tendenci k s ilnému 
vzrťlstu do výšky, čímž budou později trpěti 

větve spodnější. Proto bude později třeba se
říznouti celý vr šek nebo j ej silně k rátiti, aby 

se podporoval růst stromu do šíř·ky . 

Zejména u silněj ších větví se tím silně prodlužuje zavalení. Proto je účelnější provésti 
foz direktně k roužkem větev1úm a těsně n kmene. Rána je tím sice větší, ale rychleji 
se zhojí. 

I podle udá1ú jiných autoru pozorování ta kryjí se se skutečností. Tak na př.Boettner 
sice ještě hájí starý způsob :fozu, jak vidno z jeho obrazů, ale modernější Trenklc již se jej 
zastává a nejmoderněj ší Zederbauer a Schmitz-H iibsch jej již s důrazem doporučují. 

Vlky 

jsou dJouhé výhony, kdekoliv n a kmeni nebo i v koruně rostoucí, význačné tím, že mají 
dlouhé internodie (vzdálenost od listu k listu), že rostou velice rychle, trpí nedostatkem 
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asimilátú a nadbytkem solí živných , rozpuštěných ve vodě. Tímto nadbytkem vody je dřevo 
jejich měkl{é, silně vodnaté a houbovité. Odtud německý název Wasserschosse. 

Vlk značí vždy nějakou poruchu ve výživě stromu. Proto vídáme je obyčejně u stromú 
stárnoucích, které trpí chorobou cev mízních, zrovna tak jako starší lidé trpí kornatěním 
t epen, ale vídáme je též u stromů mladších, trpících nějakou chorobou koruny, jako je 
na př . usychiwost vršků, klejotoky, r akoviny, kadeřavost listú a rúzné jiné choroby, 
nebo u stromú postižených mrazovými pohromami, kde ukazují se často ještě dříve, než 
ukážou se zjevné následky mrazu na stromě , ba docela vidíváme je tvořiti se na kmeni 

Obraz č. 71. S trom n ep odrobený v prvých letech řezu, m á s la bé a dlouhé 
větve, k ter é n eunesou větší úrody a lá mou s e p od t íží plodů.. I kmen je příliš 

sla bý. T akový s t rom je třeba radikálně seříznouti jak čarami naznačeno 
a km en opatřiti 2- 3 podélnými zářezy. Jen tak d osta ne silnou, nos nou 

,k orunu a silnější kmen. 

i u stromln\ nově sázených, když k or unky následkem vady nebo mrazu něj akou pohromu 
utrpěly n ebo odmnřely. Tak po velké katastrofě nu·azové r. 1929 bylo u stromú poško
zených viděti velké množst ví vlků i u stromú, k t eré se zdánlivě zdály býti zdmvými 
a často teprve po letech poruchou pomalu zmíraly . Příčinou byly vždy poruchy v cevách , 
jimiž proudí asimiláty v lýkové části kúr y, bud'.to že proud t en je obleněn nebo docela 
přerušen. 

Nesmíme si tudíž vykládati vlky jako nějaký zjev chorobný, nýbrž je t o vlastně 
reakce organismu celého stromu nebo jeho části na m·čité choroby nebo poškození a to 
reakce zdravá, hlásající nám , že strom v té části, kde vlky tvoří, je ještě zdravý, života 
schopný. 



je dřevo 

stromů 

iatěním 
jako je 

horo by, 
íve, než 
L kmeni 

>hTomu 
poško
ravými 
)evách, 
docela 

vlastně 
ní a to 
života 

Vysol_{ o s tromy. 213 

Proto by se snad neměly ani nazývati, jak často v obecné mluvě se říká, zloději . 
poněvadž stromu ničeho neberou, nýbrž spíše dávají mu náhradu za část.i ochuravělé a bylo 
by snad lépe nazývati je výhony omlazujícími. Tak tvoří se často jako náhrada za, seře
z~né a ještě života schopné větve nebo tvoří se hojněji po &ilném , náhlém průklestu stromťi 
nebo při jejich omlazování. 

Hojnějšího vyskytování se vlků využíváme často k omlazení stromů st arých nebo 
jinak beznadějně chorých tím , že strom seřezáváme až k vlkům a použijeme jich jako 
základu pHští koruny. 

1 na všech obloucích plodonosných ve vrcholném bodu se tvoří, poněvadž zde je 
st álá slabší porucha proudu asimilátů. 

Tvoří se vždy ze spících nebo i adventivních oček, které se k životu probouzejí nad
měrným přítokem solí živných při relativně slabším přítoku asimilátů. 

Omlazováni stromů. 

Může se prováděti ja.k u starých tak i m ladých stromů. U mladých stromů !setká
váme se s tím zjevem častěji, než bychom si mysleli. Zejména bývají to často stromy 
při svém mládí hojně plodné, špatně živené, se slabým kmenem, ztvTCliou pokožkou, 
u růchž jsme mimo to opomenuli dáti jim pevný základ koruny v prvých 2 až 3 le
tech po sázení. U takových stromů bývá koruna 
nedostatečně vyvinutá , má nedostatečné roz
větvení, sestávající jen z několika málo větví, 
dlouhých a slabých , t íží plodů často rozláma
ných , neschopných nésti větší lu:odu a lámají
cích se při ní znovu (viz obraz č. 71). U tako
vých stromů nezbývá nic jiného, než silným 
pohnojeiúm a sili1ým seříznutím koruny až na 
1/ 3 délky i více nahraditi to, co v útlém mládí 
jsme stromku zapomněli udělat, abychom si 
utvořili nový základ silné, nosné a dobře roz
větvené koruny. Aby nám pak kmen zesílil, 
děláme na kmeni, počínaje korunou, 2-3 po- • 
délné zářezy až doh'i., abychom jej zbavili svíra-
jícího t laku ztvrdlé pokožky (viz obraz č. 72). 
Ovšem, že nesmíme též zapomenout i na silněj ší 
pohnojení, především dusíkatými hnojivy a 
drnslcm a di.\kladné okypře1ú půdy. 

Hlavně však omlazujeme stromy staré . 
Slovo „staré" je však pojem velice relativní. 
Strom m i'.tže dosáhnouti velmi vysokého stáří, 
mluví se docela jako o zvláštnosti o jablo
ních starých 250 let, o hrušních starých 300 až 
400 let, o tfošních starých 300 až 400 let atd„ 
nJe pro nás ovocnáře je strom st arý v době , 
kdy již nerodí tolik ovoce jako dříve , kdy jed

Obraz č. '12. Týž strom zmlazený 
a kmen opatřený 2-3 podélnými 

zářezy. 

not livé větve začínají chmavěti, kdy netvoří se již více nové výhonky ve vrcholcích 
stromů a naopak počínají se vyvinovati dole v koruně t. zv. vlky, kdy plody jsou již malé 
a nevzhledné, kdy koruna stromu stává se již vadnou atd., zkrátka, kdy strom, třeba by 
j eště několik desetiletí mohl žíti, stává se méně výnosným. Mluviti v určitých číslicích , 
naznačujících , kdy toto stáří počíná, je velice těžko , poněvadž i toto je podmíněno 
obděláváním půdy, hnojením, dobrým ošetřením stromu, a.lo přece zhTuba můžeme říci, 
:l.e jablm'í na semenáči přichází do tohoto stáří asi prúmčmě v 60 letech , na duzénu ve 
40 letech , na. j ánčcti ve 30 letech, hrušei"í na semenáči v 80 letech , na kdouli ve 40 let ech , 
třešeň v 50 letech , na mahalebce ve 30 letech, višeň ve 30 letech, slíva a švestka ve 30 le
tech , merui'1ka na žilience ve 20 letech (ovšem ne na semenáči, kde může dosáhnouti 
úctyhodného věku), broskev v 15 letech. 'l'o jest tedy asi pni.měrné stáří, kdy strom začíná 
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již ochabovati ve své plodnosti, a když již nevynáší tolik, aby se mu věnovala další úsi
lovná péče. 

Zajímavé jsou v tom ohledu tabulky Zederbauerovy, vypočítávající průměrnou 
plodnost stromů od mládí až clo počínajícího stáři. 

Ovšem připomenouti dlužno, že je to prť1měrná plodnost všech stromú, plodných 
i málo plodných, zanedbávaných i n ezanedbávaných, a že při přísném výběru plodných 
stromú a při náležité péči jim věnované jest průměrná plodnost daleko vyšší, dále že strom 
řádně ošetřovaný a hnojený má mnohem větší počet let úrodných, ale přece je zajímavo 
i ph této statistice pozorovati, jak plodnost stromů v různých periodách pl-ibývajícího 
stáří stoupá a klesá. 

Průměrné výnosy vysokoJnncní'L podle tabulek Zederbaucrových. 

Druh stromů I. Období I II. Období III. Období IV. Obclobí 
a vzdálenost jejich počinajíci 

I 
přibývající nejvyšší ubývající 

od seb e plodnosti plodnosti plodnos ti plodnosti 

10.- 19. rok 20.-29. rok 30.-49. rok 50.- 60. rok 
Jabloně 4 úrody d 50 kg 4 úrody d 100 kg 8 íuod d 150 kg 4 úrody d 100 kg 

10 X 10 
= 200 kg = 400 kg = 1200 kg = 400 kg 

Úlm111ý výnos 2200 kg . 

8.- 19. rok 20.- 29. rok I 30.-59. rok 60.- 80. rok 
Hriišně 5 íu·od d 50 kg 4 l'.u·ody d 100 kg 14 úrod d 150 kg 9 l'.u·od d 100 kg 

10 X 10 
= 250 kg = 400 kg = 2100 kg = 900 kg 

I 
Úhmný výnos 3650 kg. 

6.- 1 4. rok 15.-19. r ok 20.- 39. rok 40.- 50. rok 
Tfešně 6 úrod d 12,5 kg 3 úrody d 37,5 kg 12 l'.u·ocl d 75 kg 6 Úťod d 50 kg 

10 X 10 
= 75 kg = 112,5 kg = 900 kg = 300 kg 

Úhruný výnos 1387,5 kg. 

Švestky 
6.- 11. rok 12.- 14. rok 15.- 24. rok 25.- 30. rok 

a slívy 4 ťu·ody d 25 kg 2 úrody d 50 kg 6 (u·od d 75 kg 3 tu·ody d 50 kg 

5 X 5 
= 100 kg = 100 kg = 450 kg = 150 kg 

Úhrnný výnos 800 kg. 

5.- 1 l. rok 12.- 14. rok 15.- 24. rok 25.- 30. rok 
Višně 5 úrod d 12,5 kg 2 l'.u'ocly d 25 kg 7 úrod d 50 kg 4 l'.u·ocly d 25 kg 

5 X 5 
= 62,5 k g = 50kg = 350 kg = 100 kg 

Ú h rnný výnos 562,5 kg . 

4.- 5. rok 6.- 9. rok 10.- 14. rok 15.- 20. rok 
Merwíky 1 íu·oda d 12,5 kg 2 úrody d 37,5 kg 2 íu·ody d 7 5 kg 2 Úťody d 37 ,5 kg 

5 X 5 
= 12,5 kg = 75kg = 150 kg = 75 kg 

Úhrnný výnos 312,5 k g. 

20.- 29. rok 30.- 39. rok 40.- 89. rok 90.- 100. rok 
Ofešáky 4 úrody d 37,5 kg 4 úrody d 75 k g 20 úrod d 100 kg 4 t'.u·ody d 50 kg 

15 X 15 
= 150 k g = 300 kg = 2000 kg = 200 kg 

Ú hrnný výnos 2650 kg. 

Jakmile tedy strom, dosa.bující věku dříve přibližně udaného, začíná jeviti známky 
stárnutí, omlazujeme jej, aby znovu vytvořil mladé plodonosné dřevo, aby se doba jeho 
stárnut í oddálila a aby zase přišel do nové plodnosti. Ovšem nebudeme omlazovati 
stromů, které třeba již dosáhly naznačeného věku , ale vyhlížejí zdravě, tvoH nové pi'i
růstky větví a výnosy jejich neoch~tbuj í, nýbrž klidně čekáme dále, až tyto známky se 
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objeví. Ale když vidíme, že Rtrom stárne, rozhodujeme se ihned pro omlazení a nečeká.me 
s ním dlouho, poněvadž později byl by výsledek omlazení již nejistý. 

Stromy omlazují se tehdy, když po periodě vysokých výnosú začínají ochabovati 
v plodnoRti. To je právě nejvhodnější doba, má-li se omlazováním pronikavého výsledku 
dosáhnouti. 

Neomlazujeme však pouze stromi'1 s ovocem jádrovým - hrušky a jablka - nýbrž 
i všeck y stromy peckovité - třešně, višně, slívy, broskve, merm"íky i švestky - pouze 
s tím rozdílem, že třešně a broskve omlazujeme ještě v době pozdní vegetace, ke konci 
srpna nebo záH, abychom se vyhnuli nepříjemnému klejotoku, kdežt o všecky ostatní 
stromy omlazujeme nejlépe v únom nebo nejpozději v březnu. Při tom však nutno po
dotknouti, že peckovice už nemají spících oček a jen málo oček adventiviúch , t akže vý
sledek omlazení není vždy tak jistý jako u stromú s ovocem jádrnvým a že často vytváří 
se jen málo výhonů. 

Ale jak již b ylo :fočcno , nutno omlazovati nejen stromy st árnoucí, nýbrž vyskytují 
se často i u mladších stromťl zjevy, které nutí nás také k omlazení. Tak na př. Estromy silně 
poškozené mrnzem nebo kroupami, ale i stromy silně plodné, j ako jsou na př. Ontario, 
Prťlsvitné žluté, Williamsova Čáslavka atd. , které silnou plodností oslabily se tak, že 
vzrťlst u nich vůbec přestal - bývá tomu zejména, když stromy silně rodící jsou špatně 
ošetřovány a především špatně hnojeny. Rovněž můžeme omlazovati stromy, jejichž 
spodní větve jsou na velkou vzdálenost holé, jako tomu bývá u stromů hustě sázených , 
ač tím zde stromu mnoho neprospějeme, poněvadž za krátký čas budou dole holé zase, 
ale stává se často, že stromy jsou dole holé špatným ošetřováním a ne hustým sázením, 
a tu prospějeme tím stromu velice (viz obraz č. 61). Někdy se t aké stává, že jsme nuceni 
i u stromů v plné plodnosti se nacházejících k částečnému omlazení, to jest k odřezání 
horních vysokých a mladých výhonů, je-li nebezpečí zde, že by strom silně rostl do výšky , 
jak tomu často bývá u hrušní (vjz obraz č. 70), poněvadž u takových stromťl je pak česání, 
čjštění atd., spojeno i s nebezpečím života a postřik vůbec nemožný. I t eh dy, když kořeny 
stromů jsou silně poškozeny; ku př. hrabošem vodním, učiníme dobře, zmladíme-li celý 
strom, poněvadž poškozené kořeny nedovedly by vyživovati celý strom. 

Každé omlazení stromťt budiž spojeno s h ojným hnojením a důkladným obděláváním 
půdy, aby i kořcm'un byla poskytnuta možnost regeneracn a bujnějšího vzrůstu . 

Jak se provádí omla.zování koruny1 

To se řídí různými okolnostmi. Celkem lze říci, že větve zkracujeme na 2/ 3 až i 1 / 3 
jejich délky, majíce vždy zřetel k větvím spodním, jak to důkla<lně popsáno bude ve stati 
o přeroubová1ú stromů - viz toto - ale pokud lze, vyhybáme se silnému hlubokému 
řezu, hlavně u stromů , které dosud dobře nesou. J enom tam, kde je toho nutná potřeba, 
odhodláváme se k řezu hlubokému (vjz obraz č. 71 a 72) . I u stromťl dole silně holých 
řežeme silněji, rovněž tak i u stromů, které mají korunu příliš nahoře, provádíme řez 
silněj ší. Stromy, které nu Ljí kořeny silně ohlodány hrabošem , řežeme také silně . U stromů 
stárnoucích, pokud mají dole u chováno plodonosné dřevo, zluacujeme koruny asi na 
~/3 délky jejich větví, u stromťt st árnoucích a dole holých jdeme s řezem hlouběji. U stromů 
poměrně ještě mladších , ale vysílených silnou plodností, nezkracujeme větve tak silně, 
stačí odfoieme-li jejich t :fotinu honú (obraz č. 73). Stromů pl'iliš starých , s chatrnou 
řídkou korunou, s plodností takí·ka již vymizelou . neomlazujeme vůbec . Ty je lépe vy
káceti a. sázeti nové. 

Pokud se týče nějakých všeobecně platných pravidel, nelze jich uvésti, poněvadž 
zde nejsou. Vše řícU se stavem, v jakém koruna se nach ází. Snad bychom se asi přiblížili 
pravdě nejvíce, kdybychom řekli, že včtve se mají seřezávati na polovinu nebo 2/ 3 jejich 
délky, mimo případy výše jmen ovan é, a vždy se zřetelem na větve spodní - viz dále. 
Ostatně neublížíme tím stromu nikte l'ak, jestli nějaký ten cm řežeme doleji nebo výše, 
j enom, že snad při silném řezu oddalujeme příští plodnost. Větve mají se seřezávati 
pokud t o lze vždy na místech, kde končí třeba malou plodonosnou větévkou nebo jsou-li 
tam vlky, lze jich s velkou výhodou použíti jako základu příští koruny. 

, , Více je však třeba dávati pozor na strom v létě, nebo v roce, který následuje po seře
zam koruny. 
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Podle toho, jak jsme strom hluboko nebo méně seřezali, vyrazí na něm větší nebo 
menší množství nových výhonů. Musel-li býti strom hluboko seřezán, je přirozenou věcí, 
že se na něm objeví mnoho nových výhonů, poněvadž shozením koruny byl strom při
praven o velké množství větví a větviček, které stará koruna vytvořila a hledá náhradu 
ve tvoření nových výhonů. Těchto výhomi neodsfa:aňujeme a necháme je volně rt'lsti , 
poněvadž jich strom jednak potřebuje ke své výživě, resp. k tvorbě nových asimilátů. 
jedna.k je to právě to, čeho jsme chtěli dosáhnouti omlazením staTé koruny. Kdybychom 
je řezem krátili, dostali bychom místo budoucích plodonosných výhonů četné rozvět
vené výhony, ne nepodobné košťatům. Raději je, jsou-li dlouhé, ohybáme dolů přivázá
ním, čímž na nich brzo plodonosné dřevo dostaneme (viz obraz č. 74). My tedy hlavních 
výhonů, resp. pokračová1ú jejich , nikdy nekrátíme. Zato ph příštím zimním řezu upra
vujeme obrost větví starých. Odstraňujeme nadbytecné husté větévky, hlavně ty, ktére 

Obraz č. 73. Koruna zlaté zimni parmeny vysilená hojnou plodnosti, takže vC!bec přestala rfisti. 
a ) pf·ed omlazením, b ) po omlazujícím řezu. 

rostou do středu kornny, event. je silně krátíme, jinak by se jimi stávala koruna zase 
hustou. 

U stromú jenom krátko řezaných neděláme ničeho . 

U stromů omla.zcných docilujeme dosti brzo ovoce, hlavně proto, že strom dostává 
brzo silně olistněnou korunu, listy větší a výkonnější. I ovoce bývá větší a lu-orly zase 
pravidelnější. 

Přeroubovaní stromů. 

Přeroubování stromt'l je vžJy zákrok velice vážný, ohrofojfoí často existenci stromu, 
zejména je-li již starší. A je t o lehko pochopitelno. Při přeroubování musíme strom zba
vit i velké, ba. převážné části jeho orgánú. StTom takový ocitne se pojednou v poměrech 
úplně změněných. J e zbaven možnosti zpracovati šťávy živné od kořenů proudící, poně
vadž nemá listť1 anebo jen velký nedostatek jich a opačně zase, poněvadž nemá listí 
dostatek, nemůže koi·eny zásobovati asimiláty, čímž kořeny jsou z velké části zase od
souzeny k relativní nečinnosti a mnoho ssavých kořínků odumfrá. Dostavuje se tedy při 
přeroubování vždy velká porucha výživy, na kterou bez náležité opatrnosti strom celý 
i zhynouti může, lépe řečeno, udusí se přebytkem nespotřebovaných šťav živných (viz 
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obraz č. 75) a čím je strom větší, tún poměry ty j<>ou horší. Velké množství stromů zhy
nulých to potvrzuje. Ne1ú to tedy zákrok tak nevinný, jak si většina myslí, nýbrž naopak 
velice vážný a proto nutno si každé přeroubováru dobře rozmysliti a nepřikročovati 
k němu z <lůvodti jen tak lchkomyslných. 

l{<ly odho<llávámc se k přeroubování stromi'11 

Vážným dúvodem k pforoubováru jest, má-li strom ovoce méně cenné nebo ovoce 
nehodící se do dotyčného klima.tu, nedozráva.jící a podléhající všelijakému znetvoře1ú 
ri1znými chorobami. Vážným důvodem múže býti ve velkosadu i mnohotnost ochůd, 
které jsou pak neproclejny a musí býti nahrazeny omezeným počtem sort prodejnějších . 
Náklonnost mčitých odrůd k chorobám nelÚ 
vždy důvodem ta.k přesvědčujícím, poně-
vadž choroby mnohé se vyléčiti dají i be'.l. 
př'eroubovárn a jenom v případech nejtvrdo
šíjnějších se k tomu ocThodJáváme. Rozhodně 
však neru dúvodem neplodnost stromů, po-

Obrciz č. "14. Větev, která po i·ezu omlazují
cím vytvořila dlouhý výhon. Ten nil{dy ne
krátíme, nýbrž v případě nutnosti jen ohý
báme, čímž dosáhneme i di'íve plodnosti. 

., . 
. , . 

Obr az č. 75. Strom ipřed 2 roky .přeroubovaný, 
dusící se v přebytku nespotřebovaných šťáv 
živných, při čemž kfira kmene praská a 

strom je velice vážně ohrožen na životě. 

něvadž povstává z příčin jiných , kterých přeroubovárnm samým také neodstraníme. 
Mnohé stromy, ba většina jich nerodí, protože jim chybí výživa v púdě a tu bylo by ukva
peným jednállim chtíti takový ::;trom přeroubovati v domněrn, že potom bude roditi. 
Snad bude roditi jednou nebo dvalnát, poněvadž pro zmenšený strom najde se v půdě 
ještě něco obživy, ale na trvalo roditi nebude. Zde pomůže jedině správné hnojení a správné 
obdělávání půdy. Jiný st.rom zase nerodí, že stojí v půdě nevhodné, buď příliš mokré 
nebo příliš suché. I poměry povětrnostní hrají často důležitou úlohu. 1'ak referuje F . Schon
berg o stromu 70letém, který nikdy nenesl ovoce a když náhodou byla před něj postavena 
vyšší budova, začal nésti každoročně hojné úrody. I silně mrnziim vydaná poloha může 
býti příčinou neplodnosti atd. V těch všech případech přeroubováním nedocílíme plod
nosti a máme po ruce dosti prostředků vhodnějších , které nás k správnému cíli přivésti 
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musí. Jindy zase muze býti příčinou neplodnosti nepřítomnost vhodných Op)lovaéů. 
K tomu však, abychom dostali správného opylovače, nemusíme se vždy utíkati k pro
středkům radikáh1ím, nýbrž stačí přeroubovati prostě několik málo větví, třeba i jenom 
jednu, vhodným opylovačem. Rozhodně však není důvodem k přeroubování, když strom 
jinak cenný, nese malé plody, pončvadž zde je mnoho zpúsobů jiných, jak takovému zlu 
odpomoci. Hnojení řádné, protrhávání nadbytečných plodů, ošetřování púdy a v nejhor
ším případě omlazení koruny, spojené s vydatnějším hnojením. 

Jest Jmzdý strom vhodný k přeroubování1 

Ne. K tomu se hodí jen stromy zdravé a ne příliš staré. Tam, kde dosáhl strom již 
věku, kdy plodnosti jeho značně ubývá pro choroby cev, šťávu vodících, zejména u jabloní, 
nevyplácí se již přeroubování pro velkou práci a náklady s tím spojené a pro nebezpečí, 
fo strom při přeroubování zhyne. Snad ještě hrušně bylo by možno i ve větším stáří pře
roubovati, poněvadž jejich život je delší, rovněž i doba plodnosti a viděl jsem již stoleté 
hrušně s dobrým výsledkem přeroubované, ha v Německu i podle udání dvěstěleté 
moštové odrůdy hrušek , ale u pHliš starých jabloní nebo švestek, sliv, třešní, broskví atd., 
nestojí to již zato. Zde je lépe nahraditi strom novým. 

Čím přešlechfujeme neboli přeroubujeme stromy1 

Ovšem , že rouby. Ale není to odpověď tak jednoduchá, jak by se na prvý pohled 
zdálo. Přeroubováním mění se celý charakter stromu a my dostáváme tím něco zcela 
jiného, než jsme měli až dosud. Nový roub je již nosičem jiné och,údy, jiného vzrůstu, 
jiného zdraví a plodnosti, jiné odolnosti proti nemocem a proto nutno si dobře rozvážiti, 
jakým roubem resp. jakou odrůdou roubu máme strom přešlechtiti. Zde bud'me zejména 
opatrni a nedělejme všelijakých hokusú pokusů s oclrůclami nám nezn:ímými anebo ne
vyzkoušenými, poněvad~ bychom mohli býti škaredě zklamáni. Nenechejme se nikdy 
svésti vzhledem neznámého plodu nebo klamnou náhodnou větší úrodou stromků, zejména 
nově sázených, nýbrž volme vždy odrůdy známé, které se v tom kraji nebo okolí dobře 
osvědčily a· nám zaručují dobré výsledky. Zejména velkosada.ře, kteří pěstují ovoce pro 
výdělek, nutno zvláště varovati pfod takovými pokusy a důrazně jim raditi, aby pro 
přeroubování užívali jen ockůd v okolí se osvědčivších, dobře plodných. 

Ani každého roubu i ze stromu vhodného a nám dobře známého nelze použíti. Tak 
na př. není radno roubem slučovati dva stromy v různou dobu rašící, nýbrž hleďme vždy 
k tomu, aby rašení jejich bylo přibližně stejnodobé. Dále zkušenost učí, že nedělá nikdy 
dobroty, spojíme-li dva stromy slabě rostoucí, ale je docela dobře možno spojiti roub ze 
slabě rostoucího stromu se stromem silně rostoucím, poněvadž stromek slabě rostoucí na 
podložce silně rostoucí půjde daleko lépe a silněji, než by šel sám o sobě, ač p1·i tomto 
spojení musíme býti připraveni na eventuální hojnější se vyskytová1ú vlkt\. Tak, abych 
užil příkladu nějakého , nebude dělati nikdy dobroty, přeroubujeme-li Evino jablko 
Skleněným žlutým nebo obráceně, poněvadž oba stromy jdou slabě a půjdou ještě húře, 
spojíme-li je rouby, za to pújclou obě velice dobře na Boscoopském nebo kmínové renetě, 
poněvadž jak Boscoop tak i kmínová reneta mají silný vzrůst. Naopak Boscoopské 
vsazené jako mladý stromek, dlouho nerodí, zato však bude roditi brzo a silně, pře
roubujeme-li jím již starší dorostlejší strom. 

Vúbec poznatku toho často užíváme a na starší nevhodné odrl'.idy rádi dáváme rouby 
z odrůd, které rodí teprve v pozdějším věku, jako jsou zmíněný Boscoop nebo Grav
štýnské, poněvadž zkracujeme dobu jejich neplodnosti a tyto začnou brzo roditi. Za to 
není dobře přešlechťovati odrůdu příliš slabě rostoucí roubem silně rostoucím, na př. 
zmíněné Evino nebo Skleněné žluté Boscoopem nebo kmínovou renetou atd. 

Pří1)1'ava stromu před přeroubováním čili seřezá.ní koruny. 

Vhodně a správně sefozati korunu před přeroubová.ním je snad jeden z nejchoulosti
vějších výkonů, při kterém se hřeší nejvíce a všechny ty nesčetné nebo zmnačené stromy 
po přeroubování má na svědomí chybné seřezání koruny . Správně seřezati korunu strofi;1~ 
je už kumšt, který není radno svěřovati rukám neznalým nebo fušerským. Už vysvětht1 
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to , je velice těžko , poněvadž ne1ú zde a ani nemůže býti pravidel všeobecně platných. pro 
různotvárnost stromťt. Některé stromy tvoří ploché koruny , jiné velice ploché, jako ku 
pHkladu jablko šálové, jiné zase kulovité nebo silně svislé, jiné pyramidální, do výše 
jdoucí a v~eoky ty l5?ru?y mají .jinou podobu v ml~~U, . ji~o~1 v, m~1žné1'? věku. a všemu 
tomu mus1me se pnzpusobovati, abychom vyhoveli mdiv1dualm zvlaštnosti stromu. 
I větve rostou každá jinak. Výše položené rostou více kolměji a rychleji, větve níže polo
žené pomaleji a více ploše a to všechno nutno vzíti v úvahu a vyhověti každé zvláštnosti 
vzrůstu a přivésti do nčho soulad, nechceme-li se dožíti hořkého zklamáru. J ak vidno. 
není tak lehké strom přeroubovati , a nevyhovíme-li všem těmto zvláštnostem vzrůstu, 
budou nám větve biologicky špatněji položené, tedy dolní, odumírati pomalu jedna za 
druhou. až dostaneme ruiny stromú, které nám málo radosti způsobí, a kterých ani potfo
bovati nemůžeme. 

Jak si máme tedy při seřezávání koruny počínati~ Největší nebezpečí odúmrtí hrozí 
vždy větvím spodním. Větvím honúm t ot o nebezpečí nehrozí, poněvadž jsou lépe vy-'íi
vovány než větve spodní. Proto všechen náš zfotel musí býti věnován především větvím 
spodrum. To je základ, z něhož vždy vycházeti musíme, nechceme-li, aby nám zhynuly. 
Souča.sně musíme dbáti druhého pravidla a tím jest , že koruna stromu nesmí zústati. po 

Obraz č. 76. Obraz úhloměru a podle 
něho zhotovenýcb pohyblivých 

šablonek o 70 a 100°. 

řezu p:Hliš vysoká a že musí býti též dosti hluboko seřezána. To jsou dvě základru pra
vidla, jimi ž se při krácení koruny bezpodmínečně říditi musíme. 

K tomu účelu sestrojíme si primitivní šablonku ze silného dTátu , jehož ramena dají 
se zmáčknutím nebo roztáhnutím postaviti do jakéhokoliv úhlu, který si odměříme na 
úhloměru (viz obraz č . 76). Pravidlem je, že u hrušní nejdeme nikdy pod úhel 75°, u jabloní. 
švest ek a sliv nikdy pod úhel 100°, ba raději volíme podJe potřeby úhel větší. Zmíněná 
čísla úhlu nejmu tedy vždy směrodatná a můžeme je podle potřeby zvětšiti, nikdy 
však zmenšiti. Na ramena šablonky uvážeme silnější motouz, abychom ramena podle 
libovůle mohli prodJoužiti. Šablonku dáme do středu koruny vždy tak vysoko, aby pro
dloužená ramena úhlu dotýkala se vždy větví spodních před jejich koncem. J sou-li spodní 
větve příliš dlouhé, musíme dáti šablonku výše do koruny, jsou-li lrrátké, přijde šablonka 
níže a udává nám tak nejen směr, podle něhož musíme řezati obvod koruny, nýbrž sou
časně i výšku, o kolik musí býti koruna ořezána. Když jsme to zjistili, upevníme šablonku 
v koruně třeba nějakou dlouhou tyčí a podle její prodloužených ramen všecky větve 
seřezáváme. Při tom musí nám nčkdo dole pomáhati a napnutý motouz držet stále ve 
st ejném úhlu. Současně musíme však dbáti i druhého pravidla, to jest, abychom nedo
volili, ~iby koruna zústala příliš vysoká. Kdyby se nám tedy stalo, že by šablonka přišla 
příliš vysoko, dáme ji doleji a třeba o hodně níže, při čemž musíme současně zvětšiti 
i úhel šablonky, poněvadž by nám již úhel 75° event. 100° nestačil , nýbrž musíme jej 
zvětšiti třeba na 85°, event. na 110° u jabloru; event. je-li šablonka příliš nízko, dáváme 
ji výše, při čemž úhel zmenšujeme, ale nikdy pod 75° u hrušky a, pod 100° u jabloní. 
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Tím způsobem vyhovu jeme všem podmínJ<::ám zpředu vysloveným a přizpůsobujeme se 
všem tvarům korunky, ať pyramidální, obloukovité i ploché (viz obraz č. 77 a 78). 

To by bylo asi tak všeobecné pravidlo, platné pro všecky pHpady , kde má stromek 
hlavní střední větev čili pokračování kmene kolmé nebo skoro kolmé. Velice často se nám 
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Obraz č. 17. Hrušeň určená lt přeroubování pro nevhodnost odrftdy. Vedle koruna sřezaná pod 
úhlem 75° a před tím proklestěná. 

Obraz č. '18. Jabloň určená k přeroubováni. Vedle koruna sřezaná pod úhlem 100° a před tim pro
klestěná. 

však stává, že strom nekončí větví hlavní a kolmou, nýbrž že má pokračování -kmene 
silně ohnuté a mimo střední čáru , anebo že končí více větvemi, takže jsme pak v nejistotě, 
kam šablonku upevniti. V těch případech neřídíme se podle žádné větve, nýbrž upevňu
jeme šablonku do myšlené stfodní koln1é čáry. jejímž poluačováním je kmen a všecky 
ostatní větve zln'acujeme podle této myšlené čáry. 
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Nedbání těchto pravidel - úhel menší než bylo naznačeno a v důsledku toho pří
lišné zkrácení větví spodních - má vždy za následek povlovné hynutí a konečně úplnou 
zkázu větví spoclrúch jednak nedostatkem výživy, jednak stínem, který vrhají části výše 
položené (viz obra.z č. 79). 

Jindy se nám zase může státi , že větve spoclrú jsou tak krátké, že kdybychom se 
podle nich řídili, dostali bychom úhel příliš ostrý, hodně nízko do korunky sahající, čili 
upadli bychom do druhé chyby, příliš iúzké koruny. V tom případě odhodláváme se raději 
k tomu, nedbati spod1úch větví a opatřiti je jen tenkým a pokud lze, delším roubem na 

. . - I 
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Obrnz č. 79. Úplně špatně shozená korunka jabloně pod přiliš 
ostrým úhlem a beze zi'eni .k větvím .spodním. Vedle týž strom 
v 6. xoce po přeroubování. Větve spodní všecky hynou a zhynou. 

Podle fotografie z knihy Schonbergovy. 

konečném letorostu a nechati jim všechen obrost. Snad tím způsobem se ještě podaří, že 
po shození koruny zesílí a se prndlouží a ne-li, musíme se spokojiti se ztrátou jejich. 

Při sfozávání koruny provádíme současně vždy i průklest (viz tento str. 209) a zba
vujeme korunu všech větví příliš hustě nebo špatně rostoucích, aby slunce a vzduch 
mohly všude nerušeně dovnitř· koruny. 

Na jednu velice důležitou věc nutno při shazová1ú koruny upozorniti, totiž neshazo
vati současně i obrost větví zkrácených. To by mohlo míti velice nepříjemné náslecD{y 
pro větve, zejména spodní, ba mohly by tyto i snadno odumříti (viz obraz č . 80) . Vžijme 
se jenom do nepřirozeného stavu takové větve . Zkrátíme-li takovou větev a všecky ve
dlejší větve a větvičky jí odřežeme, zbavíme ji tím úplně tvorby asimilátů a roub sám 
nestačí k tomu, aby ji plně zásobil asilniláty. Nedostatkem výživy pak větev chfadne, 
hojí špatně své rány a konečně často i hyne. Spočátku hledí si taková větev sama pomoci 
tvořením se vllni. a tu bývá často zvykem i tyto nově se tvořící vlky, tuto zdravou reakci 
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větve, odřezati , aby prý se nebrala síla nově rašícímu roubu. To je úplně pfovrácený 
názor , poněvadž každý obrost i v lk větev posiluje tvofoním se asimilátú, udržuje v nf 
proucl živin v chodu a pomáhá ji tak udržovati pl'.-i životě. Nelze tedy vůbec o nějakém 
oslabování mluviti. Naopak, kdybychom všechen obrost větve odstranili, i vlky nově se 
tvořící, vysazujeme tím zkrácenou větev velikému nebezpečí, zejména, jsou-li to větve 
spodní, k teré již svým špatným biologicko-fysiologickým postavením jsou méně živeny. 
Proto zkrácené větvi ponecháváme vše, co na ní roste, i vlky, dokud rouby nové nena
rostou tak, aby výživu větve plně obstarávati mohly. Jenom vlky nebo silně rostoucí 
obrost hned pod roubem zkracujeme, aby nekonkurovaly příliš novému roubu, ale nedě
láme t oho dříve než v červnu nebo v červenci. Ostatní všecko necháváme růsti jak chce 
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Obraz ,č. 80. Strom, jemuž všechen obrost na starých větvich 
byl odřezán a i nově tvořici se vlky odstraněny, aby prý všecka 
živná šťáva proudicí ve větvi byla zachována nově rašícím 
roubťun. U takového stromu všechny větve chřadnou ne
dostatkem .obrostu a často i celý strom se udusí v pf·ebytečné 

šťávě živné. V nejlepším př!padě zOstávaji větve holé. 

přes celé léto a teprve příštím jarem zlnacu jeme jako nové plodonosné dřevo- nebo pHliš 
husté větvičky vy.fozáváme úplně. 

Že větve zkrácené na svém dolním konci nesou potom jiné ovoce, a nesou je dosti 
brzo, to není stromu přeroubovanému na závadu, naopak mohou často působiti svým 
květem jako dobrý opylovač. 

Doba vhodná lm shazování konmy. 

Pro strom je lépe, stane-li se tak co nejdříve, dokud živné látky nejsou v pohybu. 
To je doba po odpadnutí listů na podzim až asi do konce února. Při sřezávání pozdějším 
ztrácí strom v uřezaných větvích již mnoho živných látek i s jejich reserva.mi asimiláto
vými, které jsou již v pohybu. PE sřezává1ú časněj ším tvoří se i mnoho vlků, čehož ne
bývá v té míře př'i sfozávání pozdnějším . Seřezávati strom, když již puky raší, je velkým 
hříchem na stromu páchaným a mstí se často velice trpce. Roubovati strom můžeme sice 
i později, ale ne jeho korunu shazovati . Shazování koruny na podzim má tu nevýhodu, 
že fozné plochy přes zimu zasycha jí a nutno je na jaře před roubová1úm obnoviti znovu, 
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aby plocha fozná byla čerstvá. 1\11.ně osvědčilo se nejlépe ořezávání korun v únoru a hned 
současné roubování. Ovšem bylo to lze jen proto provésti, že stromů bylo pomčrně málo 
a že byly ještě dosti mladé, ale nedalo b y se to provésti při velk1~m množství stromu k pře
roubování mčených, kde nutno s pracemi těmi začíti často již na podzim. Zejména při 
stromech starších nutno si popiliti, poněvadž se shazováním koruny, jakož i s pforoubo
váním jejím je spojena velká práce, kterou bych si netroufal na jednom vyTOstlém strom u 
vykonati za dva dny a zvláště ne tam , kde je nutno velké množství roubů nasaditi . 

Vlastní přeroubování stromiL 

O roubech bylo již na počátku této stati mluveno , zde jen dodávám, že roubů lze 
užíti jen ze stromů zdravých, ne chorých, poněvadž chorými rouby se může lehko nákaza 
na strom přenésti. Obzvláště ráda se přenášejí roubem onemocnění houbová. Rouby berou 
se jen z letorostů loňských, zcb:avých, pokud lze silných , poněvadž slaboučké rouby tvoří 
i slaboučké výhony, dále z letorostů dobře vyzrálých , s dobře vyvinutými očky. Nebei·me 
roubů nikdy z vnitřku koruny ani z vlků , poněvadž nejsou dobře vyzrálé a jsou chudy na 
reservní živiny . Rouby z matečních stromt\ řežme vždy jen v době největšího klidu zim
ního, v lednu nebo v únoru a uchovávejme je stojmo dolním koncem ponořeny v písčité 
nebo silně rašelinité vlhké půdě na stinném, studeném místě, buď v chladném sklepě 
nebo i venku na severní straně zelí nebo domů, kam nepřijde slunce. R ouby však neradi 
uschováváme svázány ve velké svazky, poněvadž pak nepřijdou všecky do styku s hlínou 
nebo pískem, rády zasychají a pak jsou neupotřebitelny. Roub nesmí nikdy trpěti 
suchem, ale také nesmí státi v příliš mokré hlíně. 

Daleko lepší však než rouby uschované a založené jsou rouby čerstvě vzaté se stromů, 
pokud to ovšem jest možno. Rouby založené i při nejlep ším způsobu uschovávání ztrácejí 
vždy vypař·ováním určitou část vody, byť i sebe menší a v jistém slova smyslu jaksi 
vadnou a přijímají již hť1ře živnou vodu od podložky a nejdou tak dobfo a záleží jenom na 
stupni vadnutí, zela se vůbec ujmou nebo ne . V každém pHpadě ztěžuje se tím jejich 
srúst. Jinak je tomu všaku roµbú čerstvě řezaných. Zde jsou rouby ještě svěží, ne uv adlé, 
jsou ve stejném stupni vývojovém jako pocUožka a sn1st nastupuje rychleji a lépe. 

Není tedy pravdou dosavadní učení, tradované i v našich knih ách , že rouby usch o
váváme a zakJádáme jen proto, aby byly ve svém vývoji oproti podložce pozadu, poně
vadž podložka má prý býti ve svém vývoji pokročilejší a již jaksi šťavnatější, aby roub 
od ní potřebné živiny ssáti mohl. Naopak nehledě ani k pozvolnému uvadání roubu zalo
ženého, je vždy lépe, jsou-li roub i podložka ve stadiu stejného vývoje. Proto také rouby 
založené nejsou nikdy t ak dobré ja.ko rouby čerstvě řezané, které dávají vždy výsledky 
stejnoměrnější a rychlejší, n ež spojíme-li roub založený, tedy podle dosavadního učení 
méně polu-očilý, s podložkou již pokročilejší. Tedy naopak je to spojeno spíše s nevýhodou 
pro správný srůst. 

Rouby uschováváme do písku nebo půdy jen proto, abychom je měli v čas potfoby 
poruce a ne z jiných ch\voclú. 

Z různých způsobů roubování osvědčily se jako nejpraktičtější a současně nejúčel
něj ší tři: kopulace, roubování na kozí nožku a roubování za kůru. K nim mohli bychom 
j eště pi'ipočísti i očkování, jehož se mimo některé drnhy ovocné sice neužívá při přerou 
bování koruny, ale pro úph1ost budiž i zde uvedeno, ježto jinak se ho užívá velice často. 
Ke všem těmto procedurám potřebujeme JJřeclevším velmi ostrého očkovacího nebo rou
bovacího nože, ale i obyčejné ostré 7.abky zahrnclrůcké (viz obraz č. 91) a 100), pilky dobré, 
dobrého lýka o šfrších vláknech k obvázání roubil a štčpařského vosku. 

a) Kopulování čili drnžení (viz obraz č. 81) nepřichází ani tak v úvahu při přoroubo
váiú celých větších korun, poněvadž lze je užíti pouze u slabších větví, lépe řečeno u jedno
rnčních letorostů, kdež je také užíváme. Užívá se jej též často místo očkování pi'i kopulo
vání jednoročních kopulanLů nad zemí , nad krčkem kořenovým nebo u mladých, jedno
ročních kmínků nahoře k eventuáh1ímu založení nové koruny budoucí nebo k přeroubo
vání maličkých korunek, zkrátka a dobfo všude t am , kde větévky nebo kmínky nejsou 
silnější než roub. Při kopulování jednoročních kopulantů nad ln'čkem kořenovým béře se 
vždy roub s jedním očkem, při každém jiném kopulování pod budoucí korunkou béřou 
se rouby s třemi i pěti očky, aby so z nich mohla vyvinouti hned hotová korunka. 
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. Kopulování jest nejlehčí a zejména u začátečníln'\ nejoblíbenější způsob roubování 
jest však vždy jeho podmínkou, aby jak větévka kopulovaná tak i roub byly stejně silny'. 
Houb i větévka kopulovaná seříznou se na svých koncích šikmo na délku asi 3 nebo 
nejvýše 4 cm, při čemž hledíme vždy, aby na zadní straně jak roubu tak i větévky sedělo 
dobře vyvinuté očko, poněvadž tím podporuje se značně srůst obou řezných ploch. Řezné 
plochy obou částí přiloží se pak na sebe t ak , aby se dobře vzájemně hyly, aby čára kam
biová roubu pl-išla přesně na kambiovou čáru podložky, poněvadž p1·ávě odtud poliferací 
buněk kambiových děje se vzájemný srůst. Nekryjí-li se obě plochy úplně, musíme 
hleděti k tomu, aby alespoň na jedné straně se kambiové vrstvy vzájemně ·kryly . Poté 
se roub i roubovaná větévka pevně dohromady třemi prst y přidrží a ováží se širší páskou 
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Obrnz č. 81. a) Družení čili kopu lováni užívá se jen u loňských letorostO., 
kde r oub i podložlta jsou stejně silny, b) kde j e r oub slabší než podložka, 
m usí se krýtí alespoň s jedné strany, c) anglický zpO.sob kopulováni 

s protijazýčky. 

lýka. Nezáleží na tom, jak hustě jsou jednotlivé pásky lýka u sebe. nýbrž hlavní důra.z 
nutno klásti na pevn6 vázání. Pevné vázání jest právě nejdůležitější částí celého aktu, 
aby bylo vzduchotěsné, aby ani vzduch ani voda dovnitř vnikati nemohly . Současně 
nutno při vázání dávati pozor , aby se roub nesesmekl, proto jest nutné pevné držení obou 
částí prsty a vázati od shora dolů. Vážeme t ak , že jeden konec lýka položí se podélně na 
místo roubované a pak od shora doh\ vedeme přes něj spll:ály, při čemž obě očka musíme 
nechati volná a konce lýka dvalmí.t za sebou podsuneme pod poslední spirálu a pevně 
utáhneme bez uzlu . Poté nějakým menším dřívkem lehko namažeme štěpařský vosk 
kolem obvazu, aby bylo zamezeno jakékoliv vnikání vzduchu k místu roubovanému, aby 
rnub nevyschl. Hovnčž tak zamažeme voskem i horní řeznou plochu roubu, aby roub 
nemohl zasychati, anebo aby voda tam nevnikala. 

Aby roub lépe seděl a pl-i obvazování se nemohl posunovati , doporučuje se, zejména 
u silnějších roubú, používati t. zv. anglického způsobu kopulace, spočívající v tom, že 
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do ploch normálním způsobem seříznutých udělá se ještě kolmý poloviční zářez, aby se 
tam utvořil jakýsi jazýček. Tento kolmý zářez dělá se na podložce na rozhraní mezi 
horní a prostřední třetinou řezné plochy, na roubu mezi dolní a prostfodní třetinou. 
Vytvořené jazýčky zasunou se do sebe, takže roub drží pevněji, obvážou se a zamažou 
voskem. 

' ,J. 

b 

Obraz iJ. 82. Roubováni na sedlo čili sedélkováni. 
a) roubování obyčejného sedla, b) roubování na sedlo s jazýčkem. 

b) Roiibování na sedlo (viz obraz č . 82) provádí se tam, kde podložka je o něco sil
nější než roub, ne však tam, kde podložka je o mnoho silněj ší, poněvadž v tom případě 
by se provádělo raději a účelněji roubová1ú za kt'i.:ru nebo po případě roubování na kozí 
nožku. Roubování na sedlo provádí se různými způsoby, z nichž nejlepší a nejpraktičtější 
jest následující: Do roubu udělá se nad očkem zářez kolmo na jeho podélnou osu a ma
loučko šikmo směrem ke dřeni, ale této se neslllÍ dotý
kati. Dolní část roubu pod kolmým zářezem seřízne se 
jako při kopulování a na hmnici dolní třetiny této řezné 
plochy se provede směrem nahoru podélný zářez j azýč
kovitý. Podložka na své horní ploše seřízne se rovněž 
malounko šikmo, abv voda dešťová se tam nezdržovala. 
a jeden její kraj seří~ne se jako při kopulování a do této 
řezné plochy udělá se na hranici její horní ti-etiny také 
jazýčkovitý zářez a sice směrem dolů a zářezy ty vsunou 
se do sebe, pevně zavážou a zamažou se voskem. 

c) Rou bování na kozí nožlcit (obraz č. 83) užívá se 
tam, kde podložka je daleko silněj ší než roub a kde rou
bování chceme prováděti časněji, dříve ještě než jsou 
stromy v plné míze a di"íve než kúra se dá odlupovati, 
poněvadž v té době bychom již užili lehčího a daleko 
spolehlivějšího způsobu roubování za kúru. Ale i roubo
vání na kozí nožku má velkou přednost před roubováním 
do rozštěpu, jehož by se mělo co nejméně užívati nebo 
je raději zanechati, poněvadž způsobují se jím velké 
rány dlouho se nehojící a vysazené stále možnosti 
infekce houbové. Při roubování na kozí nožku záleží 
silně na zručnosti a jisté, pevné ruce štěpaře a začáteč

Obraz č. 88. 
Roubováni na kozí nožku. 

ník by měl, dříve než přilrročí k němu, nacvičiti si jej dobře na zkusném materiálu. 
V podložce kolmo na délku hladce seříznuté udělá se žabkou zahradnickou klínovitý výsek 
a roub rovněž klínovitě seříznutý se do něho zasune tak, aby řezné plochy dobře do sebe 
zapadaly a zejména špička klínku. Pravím zasune resp. zatlačí a ne vloží, poněvadž je 

15 
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vždy lépe, je-li klínkovitý výsek pocliožky o maličký rozdíl menší než klín roubu, ježto 
spojem je pak dokonalejší, pevnější. Poté pečlivé obvázání voskem. Že i seříznutá horiú 
plocha podložky se voskem zamazuj&, rozumí se samou sebou. 

d) Roubování do rozštěpu (obraz č. 84) provádí se jen zřídka, poněvadž způsobují 
se jím na podložce těžké rány, které často ani se nehojí a jsou velice nebezpečny pi-o lehko 
možnou nákazu. Další jeho nevýhoda jest příliš kombinované krytí rány voskem. Dříve 
se užívalo tohoto zpt'tsobu roubování velice často, dnes se od něho pro výše zmíněné ne
výhody upouští. Je sice pravdou, že roub v rozštěpu lépe drží a že sn'\st jeho je snazší, 
ale to všecko nestačí nahraditi jeho nevýhody. Ještě spíše užívá se k roubování t. zv. 
polorozštěpu , ale ten je spojen s tímtéž nebezpečím. Podložka kolmo na její délku seříznutá 
rozštípne se silným nožem nebo zvláštním sekáčkem, k tomu {1čelu již zhotoveným, asi 

Obraz č. 811• Roubování do rozštěpu. 
b) krytí ran na podložce náplastí a potom 
voskem, aby vosk nemohl stékati do ran. 

do polovice její šířky. Rozštěp nesmí býti 
příliš hluboký, jenom tolik, aby se tam vešel 
roub a musí býti vždy veden přesně ve směru 
podélném větve a ne snad nějak šikmo. 
Roub volí se slabší a po obou stranách se 
klínovitě seřízne jako pro kozí nožku a je-li 
silnější, udělá se nad klínovitým zá.řezem 
jeho ještě s obou stran sedélko a vsune se do 
polorozštěpu tak, aby část kťu-y nezbavená 
přesně se luyla skůrou podložky. Ježto roz
štípnuté dřevo pocliožky se rychle samo za
vírá, je dobře při vsunování roubu držeti no
žem polorozštěp otevfoný tak dlouho, dokud 
se roub nezasadí. Je-li pocliožka příliš silná, 
dělá se ještě jeden polorozštěp na straně 
opačné, ale je třeba při tom dbáti toho, aby 
nebyly polorozštěpy ve stejné čáře. Podložka 
sevře roub tak pevně, že často není třeba ani 
obvazu, ale za to tím důkladnějšího bytí ran 
na podložce voskem. Vosk nesmí se nanésti 
přímo na ránu, poněvadž by do iú stékal a 
zamezil by tak její srůst. Proto se dává na 

ránu menší kus zdravé ktiry (viz obraz č. 84) a vosk nanáší se teprve potom, anebo se 
může místo rozštěpu krýti i náplastí a vosk přes to. 

Všech těchto až dosud vyjmenovaných způsobů roubování - kopulace, roubování 
na sedlo, roubování na kozí nožku, roubování clo rozštěpu - užíváme v době vegetačního 
klidu stromu v zimě, když největší mrazy přestaly , nejlépe v únoru až do konce bfozna. 
Můžeme je prováděti sice ještě i. v dubnu, ale jakmile začne šťáva živná silněji proucliti 
stromem a kůra se dá lehce odloupnouti, což bývá asi tak od polovice dubna clo konce 
května, užíváme již jiného způsobu roubováru a to: 

e) Roubování zci lcůrn. To je nejvíce užívaný z.působ pforoubování větších stromů , 
poněvadž se dá užíti i tam, kde podložka je značně silněj ší než roub a to se stává skoro 
u všech stromú. Jakousi vadou jeho je, že nedá se clHve použíti, až ncjdHve v prvé polo-. 
vici dubna, kdy kůra se dá odl.oupnouti, zato však múžeme tím způsobem roubovati až 
do konce května. Je však velká otázka, zela tak pozcl1ú přeroubová1ú půjde stromu vždy 
k dubu. Rozhodně ne, je-li zbaven na zkrácených větvích obrostu. I při tomto roubováru 
za kůru je více způsobú , za nejlepší však považuji tři následující: 

1. Obyčejné roubování za kiirn (viz obraz č. 85 a). Kůra na seříznuté větvi rozřízne se 
nožem v délce asi 3-4 cm až ke kambiu. S obou stran řezu odchlípne se pak kůra a roub 
seříznutý ja.ko při kopulování zastrčí se za odchlípnutou kůru. Pak se vše zaváže a dobře 
zamaže. To je nejjednodušší, nejlehčí a nejpoužívanější způsob roubování za kůrou, 
zejména u začátečníků. Při silnějších větvích lze užíti i více roubú. Lepší však, poněvadž 
jistější je následující: 

2. Zlepšen'!} z1wsob mubováni za lcůrii (viz obraz č. 85 b ). Zde rozřízne se kůra podložky 
zrovna tak, jako při obyčejném roubování, ale neodchlípí se s obou stran fozu, nýbrž 
pouze s jedné strany, ale zato roub zřezaný tak jako při kopulováru, seřízne se ještě s té 
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strany, která přijde do styku s neodchlíplou částí kůry, čímž je dána možnost lepšího 
a rychlejšího srůstu. I zde lze dát i na větev více roubů. Nejlepší však způsob ze všech je 

3. t. zv. T ittlovo ro1tbování za k1irou (viz obraz č . 86). Titt el byl saský sedlák a ovocnář 
z blízkého sousedství P ekrunova, který vynalezl zvláštní zpúsob roubování za kůru, jenž 
rná mnoho předností H. hlavní t u , že srůst roubu s podložkou je skoro matematicky jistý, 
vyhoví-li se všem podmínkám a druhou tu, že roub s podložkou srůstá rychle . Nejprve 
připraví se roub a sřeže se pod očkem zrovna. t ak , jako při kopulaci, ale současně si"eže se 

J"'.. 
'; 

!• 
a. 

Obr az č. 85. a ) obyčejné roubováni za kfiru, 
b ) zlepšené roubováni za ků.ru, 

maličko i na obou stranách bočních, jako pfi zlepše
ném způsobu roubování za kůru a mimo to sřízneme 
kůru i s přední strany pod očkem a sice až ke kambiu. 
Tím dostává roub 4 plochy srůstové. Že mezi nimi zbude 
i malý proužek kůry nesřezané, nevadí nikterak dokona
lému sn\stu. Poté t eprve připraví se podložka. Dvěma 
podélnými řezy rozřízne se kůra na ní přesně v t é šíři, jak 
toho vyžaduje roub a kůra se odchlípí. Po t é zastrčí se 
roub až pod očko a vše přikryje odchlípcnou kůrou. Ne
vadí nikterak, přijde-li očko něco i pod kůru. Na to se 
vše zaváže a dobře voskem zamaže . J e-li větev větší, 
může se takovým způsobem i více roubů nasaditi. 

Při této příležitosti nut no zde upozorniti na 

poněkud odlišnó chování se třešni a broskvoňů 
při přcšlcchťování. (Obraz č . 87.) 

.. 
b 

Obraz č. 86. Třešně, zejména starší, nesnáší shazov ání koruny 
v době klidu vegetačního , ježto dostavují se po něm rády Tittlů.v zpfisob roubováni za ltfi ru. 
všelijaké choroby, hlavně klejotok. Za to snáší je dobře, 
shodí-li se koruna v době vegetační, letní. Rovněž nepřijímá jen tak h ladce ani roubování 
v době časně jarní. Ani roubování za kůru v době jar:r:ií nevykazuje vždy výsledky plně 
uspokojující. Za to snáší výborně roubování v době letní. Proto u třešní shazujeme ra
ději koruny v létě, ke konci července nebo počátkem srpna, při čemž ihned celý strom 
l'Oubujeme. Rouby béřeme hned přímo se stromů zelených , které se nám dobře osvědčily 
a řežeme je těsně pfod roubováním. R ouby m usí být i dobře vyzrálé, s úplně ukončeným 
vzr(1stem a béř·eme z nich jen jejich horní zelené konce. Listy s roubt\ se ihned ostříhaj í 
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až na malý zbytek řapíků, který později, je-li roub přijatý, odpadává, jinak zhnědne 
a uschne. Roubujeme za kůru, nejraději podle způsobu Tittlova. Rouby hned po uřezání 
mají býti uschovány v krabici s mokrou vatou nebo v nějaké nádobě s vodou a není radno 
prováděti roubování za parného dne, lépe k večeru nebo za pošmourného dne. Zvláštní 
zřetel nutno věnovati dobrému obvazov~ní roubu a pečlivému zamázání voskem. 

I broskve jeví odlišné poměry. Přeroubování zimní, resp. časně jarní, se velice často 
nedaří a nedává výsledků uspokojivých. Lépe se již daří roubování v srpnu , které nutno 
prováděti tak jako u třešní, ale nejlépe ze všeho daří se očkování na spící očko -
viz doleji - počátkem srpna a proto se nejvíce tohoto způsobu přešlechtění užívá. K pře
očkování potřebuj eme však výhonů mladých , jednoročních , poněvadž jen tyto mají 
hladlrnu a mladou kůru. Je-li tedy stromek mladý, můžeme jej beze všeho přeočkovati. 
Hůře je, když je stromek již starší a má dole větve holé, s kůrou tvrdou a často již po
praskanou. V tom případě pomáháme si jinak. Často vídáme, že u takových stromků 
tvoří se dole v koruně t. zv. vlky nebo někde docela již rozvětvené větvičky z vlků, jichž 

Obraz č. 8'1. Přeroubováni třešni podle zpťlsobu Tittlova v zeleném stavu v létě. 

můžeme dobře použíti k přeočková.ní a očkujeme je na počátku srpna na spíčí očko 
a v příštím jaře seřezáváme pak korunu celou až na tyto přeočkované větévky (viz obraz 
č. 88). Není-li takových výhonků dole v koruně, nezbývá nám nic jiného, než napřed 
korunu celou zmladit a sice jefítě olistněnou v září - viz omlazování - a teprve příštím 
rokem v srpnu p.foočkovati nově vytvořivší se výhony (viz obra.z č. 89). Výhony tyto 
očkujeme pak na jejich <lolním konci, kde je dřevo nejvyzrálejší a na každou větev vsazu
jeme pak dvě očka proti sobě stojící. Zvláštní pozornost musíme však věnovati lýkovému 
obvazu očka, který se velice lehko zařezává a porušuje tak výživu celého výhonu; musí 
býti nejdéle do osmi dnů po přeočkování rozříznut. 

f) Očkováni. Aby se očkování se zdarem dalo prováděti, je třeba dvou podmínek. 
Předně podložka musí býti dobře v míze a za druhé očko, kterým chceme očkovati, musí 
býti plně vyvinuto, ale ne zatvrdlé a musí pocházeti z letošního letorostu . Šlechtění to 
se provádí ku konci července a v srpnu - nejpozději do polovice září - a tomu šlechtění 
říkáme očkování na spící očko. Očkování na bdící očko , které provádíme na jaře v květnu. 
nejpozději v červnu, jest jen výjimkou a provádí se zřídka a hlavně u stromů okrasných 
a jen zřídka u ovocných. 

1. Očkováni na svíci očko. Očko béřeme z čerstvého, olistněného, dobře vyvinutého 
letorostu . Očka na letorostu nejsou vša.k stejná. Na dolním konci bývají očka málo vy-
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vinutá, která se nehodí k očkování, 
na horním konci letorostu jsou zase 
očka nedobře vyzrálá, která také ne
jsou vhodná, proto béřeme očka jen 
ze střední části letorostu, která jsou 
dobře vyvinutá a současně vyzrálá . 
Ještě před řezáním odstřihneme 
z očka vyhlédnutého list až na 
krátký konec řapíku. Nyní se vezme 
velice ostrý očkovací nůž, ale kdo 
je zvyklý užívati ke všem pracem 
zahradnické žabky, může též užíti 
této, je-li ostrá, a vyřízne se očko 
ploše s příslušnou částí kúry, v po
době dlouhého pásku z letorostu. 
Pásek musí býti o něco širší, než je 
base očka, a musí sahati asi 2 cm pod 
očko a nad očkem mtlže býti o něco 
lnatší. Zda se řeže směrem zdola na
horu nebo opačně, je věcí zvyku, 
ale řez se vede vždy tak , aby s kúrou 
byl odříznut i tenounký proužek 
dřeva s kambiem. Každé očko má 
totiž svůj základ v kambiu a onen t e
nounký proužek dřeva béře se spolu 
jen z opatrnosti, aby se nepoškodila 
vrstva kambiální v okolí očka, ale 

Obraz č. 88. Přeočkování vlkťl u starších broskvi na 
spíci očka počátkem srpna. Cáry plné značí krácení 
vlkťl před očkováním, čáry vytečkované řez příštího jara. 

potřeba ho není, ba múže se nožem i opatrně vyloupnouti, ale obyčejně se to nedělá, po
něvadž jen trochu neopatrným vyloupnutím může se poškoditi základ očka v kambiu 
a pak se očkování nezdaří. Bylo-li však řezem vzato více dřeva, musí se opatrně vyloup
nouti, poněvadž by rušilo srúst. 

Na podložce se mezitím udělá podéh1ý řez podoby T, který vša.k nesmí sahati do 
elfova, nýbrž jen ke kambiu a obě křídla kůry odloupnou se naboře více, dole méně, očko 

se vezme opatrně za řapík 

Obraz č. 89. 

Přeočkování starší zmlazené 'broskve na spici očka počátkem srpna. 

a vsune se pod kůru do 
zářezu a přečnívající zby
tek kúry naboře uřízne se 
tak, aby řez přesně zapadl 
do příčného ramene T. -
Pracujeme-li s více očky, 
je dobře míti očka ostatní 
zabalena v mokrém šátku 
aby mezitím nevyschla. 
Očko zasazené se potom 
dobře obváže a zamaže 
voskem. Múžeme též ce
lou tu proceduru dělati 
i obráceně - napřed T 
zářez a potom ' vyříznutí 
očka - ale to je lhostejno, 
více záleží n:L jiných vě
cech. Předně neočkovati 
nikdy, dokud se kúra 
nedá dobře odloupnouti, 
dále kůru nutno dobře 
odchlípnouti, aby se očko 
dalo pohodlně vsunouti, 
zejména dáti pózor, aby 
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se dolní konec ·kůry nijak neshrnul a proto nutno dbáti, aby dolní rameno T bylo 
dostatečně dlouhé, a aby dolní konec seříznutého očka nebyl příliš t enký, aby se dal pob0 • 

clh1ě a bez ublížení vsunouti, aby mohlo očko pohodlně s celou svou basí spočívati na kam. 
biu podložky, a aby horní konec byl řezem přesně přizpůsoben příčnému rameni T. Dá-li 
se na všecko to pozor, musí se očkování bezvadně zdařiti. Očkování nesmí se nikdy pro. 
václěti za deště. 

Nezdaří-li s.e očkování, očko počne černati, řapík listu na něm usychá a když t o 
vidíme, můžeme provésti dodatečné očková1ú clo té doby, dokud kůra se dá dobfo od. 
loupnouti, anebo můžeme příštím jarem ztracené očko nahraditi roubováním, provedeným 
podle toho nebo onoho způsobu, čímž na čase ničeho neztrácíme. Na něco musíme však 
dáti pozor po očkování. Podložka po očkování, zejména provádíme-li toto brzo, má snahu 
růsti clp šířky a to často velice brzo, čímž obvaz se stává pro ni úzkým a začne se silně clo 
podložky zařezávati; tím se způsobuje dosti značná porucha výživy. Proto jakmile 
první počátky zařezávání zjistíme, a zejména u broskví stává se to velice brzo, přeřezá. 
váme ostrým nožem na opačné straně očka lýko, ale zatúu je nesundáváme. Očkovati 

Obraz č. 90. Očková~ na spící 'Očko. 

na spící očko můžeme všechny druh y ovocných stromů. Chceme-li toho užíti, musíme 
je však očkovati v určitém pořadí, poněvadž též v určitém pořadí ukončují svůj růst 
do šířky. Museli bychom tedy očkovati nejprve švestky a slívy, pak meruňky, broskve, 
třešně a teprve potom hrušně a jablka. 

2. Očkování na bdící očko provádí se ku konci dubna a v květnu. Na bdící očko 
nazývá se proto, že očko hned vyraší v letorost, kdežto u spícího očka vyraší teprve 
příštím rokem. Pro očkování na bdící očko béřeme očka z roubů, v zimě nařezaných a za· 
ložených. Jak již bylo podotknuto , užívá se tohoto způsobu méně, poněvadž můžeme 
prováděti mnohem di'íve roubování, ale možno jej .dobře užíti, když se roubování ne· 
podařilo. 

Nyní mohl b y někdo klásti otázku, který způsob šlechtění je tedy nej lepší a nejvíce 
doporučení hodný. Na to mám odpověď: „žádný a všecky !" Dobře provedené šlechtění 
je každé dobré a zase všecky mají své přednosti a své chyby. Pravidlem je, čím dříve se 
roubuje, tím je pro strom lépe, čím později roubujeme, tím je slabší vzrůst. Nejjistější 
výsledky dává roubování za kůru a je současně nejlehčí, ale zase je pozdní a rouby trpí 
silně bouřemi a větry a i ptáky a často se vylamují, ale tím trpí relativně každý roub. 
Nejméně trpí větry a bouřemi v rnzštěpu, ale trpí jimi zase silně podložka. Nelze tedy na 
otázku přímo položenou t aké přímo odpověděti. U švestek a sliv užíváme nejraději 
hodně časné roubování na kozí nožku. 

Proti škodám zevními vlivy způsobeným můžeme, pokud to ovšem jde, chrániti 
rouby a letorosty z nich vyrašivší jen vyvazováním na slabé hůlky. J e ještě více způsobů 
roubování, jako na př. štěpení do boku nebo ablaktování čili přikájení, kterýchžto uží
váme při vylepšování větví plodovými větévkami, nebo mezištěpení, ale všecky ty věci 
nepatří sem a nut no popisy jejich hledati pod částí, pojednávající o tvarovaných stromech. 
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Průměrná roční spotřeba ovoce u nás jest u porovnání s jinými kulturními státy 
značně nízká. Před mrazovou katastrofou r. 1929 činil u nás průměr spotřebovaného 
ovoce, bez ohledu na to, v jaké formě se ho užívá (ovoce čerstvé, zavařené, kompoty atd.), 
na jednoho obyvatele ročně 65 kg. Po roce 1929 klesl průměr ten na 39 kg a v roce 1933 
stoupl pouze na 40 kg . Klesl tedy náš vlastníkonsum ovoce oproti letům předr.1929 o 40%. 

V Německu, podle údajů Fachmannových - Deutschlands Selbstversorgung - činila 
v letech 1927-31 roční spotřeba všeho ovoce, ať v té nebo oné formě, na hlavu 48,84 kg, 
v Americe o 100% více než v Německu, tedy skoro 100 kg na osobu a rok. Velkou spotřebu 
ovoce oproti nám vykazují Anglie a Francie, kde ovoce stalo se nezbytnou součástí hlav
ních i vedlejších jídel, rovněž i země severské, hlavně Dánsko, vykazují velkou spotřebu 
ovoce a zeleniny, i v Italii jest značná spotřeba ovoce. 

Kdybychom chtěli zaříditi svou potravu tak, aby potřebám těla co nejúčinněji 
vyhovovala a odpovídala plně zásadám správné životosprávy, spotřebovali bychom 
80-100 kg ročně pro osobu, čili to znamená, že bychom museli výrobu ovoce zvýšiti 
2 až 21/ 2krát na osobu. 

Ale ani těch 40 kg ovoce, které zkonsumuje náš spotřebitel ročně, není kryto naší 
vlastní ovocnou produkcí. V r. 1933 produkovali jsme pouze 43.000 vagonů ovoce a museli 
jsme z ciziny do republiky dovážeti 6650 vagonů ovoce v hodnotě 130 milionů Kč, abychom 
alespoň tuto 40kilovou spotřebu pro jednotlivce krýti mohli. Jest ovšem pravdou, že 
velkou pohromou mrazovou v r. 1929 zhynulo v naší republice 24,5 milionů ovocných 
stromů, z čehož r. 1933 jsme nahradili pouze jednu třetinu (mimo meruňky, jejichž počet 
překročil již stav před mrazovou katastrofou asi o 19% a snad mimo ovoce bobulovité, 
jež rovněž o několik procent dřívější stav překročilo). 

Ale ani v době· před r. 1929 nebyli jsme v produkci ovoce soběstační a platili jsme za 
dovážené ovoce asi 70 milionů Kč ročně a vyváželi pouze za necelých 56 milioml., 
a byli jsme i tehdy ve svém vývozu oproti dovozu stále pasiviú. 

Od mrazové katastrofy r. 1929 klesá však náš vývoz ovoce ustavičně a v roce .1933 
činí již jen 1266 vagonů v ceně 94 mil. Kč, kdežto dovoz činí 6650 vagonů, za něž jsme 
zaplatili pfos 130 mil. Kč. A tu není ještě v to počítán dovoz ovoce jižního (pomeranče, 
banány, citrony), jehož jsme dováželi ještě před r . 1929, tedy ještě před mrazovou 
katastrofou, 2783 vagonů a vr. 1933 již 6180 vagonů v hodnotě 130,5 mil. Kč. (Viz Česko
slovenské ovocnictví ve světle statistiky od ing. dr. Stejskala, v. m. komisaře st. úřadu 
statistického v Praze. Nákladem českosl. Jednoty ovocnické v Praze.) 

Je tedy celková bilance našeho obchodu s cizinou velice smutná a byla do mrazové 
katastrofy průměrně ročně pasivní o 128,6 mil. Kč, po roce 1929 jsme však pasivní prů
měrně ročně o 9077 vagoml., což představuje sumu ročních 303 mil. a v r. 1933 jsme již 
pasivní o 11.562 vagonú. 

Takovým způsobem jsme za posledních 14 let ztratili jenom v obchodu s ovocem 
2,5 miliardy Kč. Čísla úžasná, která nutí k přemýšlení a k napjetí všech sil jednotlivců 
i celku, aby byl konečně přivoděn obrat. 'fen však může býti přivoděn pouze a jedině 
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zvýšením produkce ovoce hodnot ného, které by se vyrovnalo jakostí ovoci dováženému 
a rozumným obmezením dovozu ovoce luxusního. 

Jak vidno, našim pěstitelúm ovocnářltm otvírají se zde široká pole působnosti a vel
kých finančních možností. 

To však není j eště vše. Takto vypadají naše poměry při malé 40 kilové roční spotřebě 
ovoce jednotlivce, která lepším pochopením správné životosprávy je schopna při nej
menším dvojnásobného zvětšení, takže při uvážení všech okolností jsme s to naši produkci 
ovocnou čtyř- až patero- i vícenásobně zvýšiti bez obavy nadprodukce. 

A naše nad mnohé jiné země požehnaná republika, země tak příznivých podmínek 
púdních i klimatických má nejenom možnost plně uspokojiti potřeby a požadavky svého 
obyvatelstva, nýbrž je docela i obzvláště k tomu povolána, aby se stala vynikající vý
vozní zemí ovocnál·skou. 

J est tedy v našem nejvlastnějším zájmu, abychom my ovocnál''i všemi silami se 
starali o zvýšení produkce ovocné. K tomu vedou rúzné cesty, jejichž konečná výslednice 
by nás lehko ke kýženému cíli dovést.i mohla. 

1. V prvé fadě jest to účelná dělba ovocnářská podle jednotlivých krajů a ovoce 
v tom neb onom kra.ji nejlépe se dařícího, čili jinými slovy pěstovati jednotlivé cb:uhy ovoce 
pouze tam, kde jsou k tomu klimat ické podmínky nejvýhodnější a nezaváděti pěstování 
jich do krajin s klimatickýmí poměry pro ně méně vhodnými. 

2. Zvýšení plodnosti stromů ovocných a zvýšení jakosti ovoce, aby t ot o stalo se 
prvotřídním a hlavně prodejným a konkurence schopným. 

3. Hojné zakládání nových sadů ovocných, vedených obchodnicky. 
Zahrádkářství, které u nás v poslední době značně rozkvétá, nestačí zásobiti naše 

t rhy, poněvadž jeho cílem není pěstování stromů ovocných a ovoce za účelyryze obchod-
1úmi, k teré přicházejí teprve snad v úv'ahu až v řadě druhé. 

Zahrádkář má při zakládání své zahrady jiný cíl na mysli, chce míti svou zahrádku 
výhradně pro sebe a svou rodinu, bez ohledu na to, zda kapitál do ní vložený mu př-ináší 
úroky nebo ne. J eho úroke)ll jsou radostné chvíle, ztrávené ve vlastní zahrádce a proto 
ji chce míti krásnou. Chce míti svoje stromky krásné a dokonalé, chce míti na nich plody 
prvotř~dní, . kterých mu trh ani hodnotně zaplatit i nemůže, chce pěstovati špalfry a různé 
tvary, ozdobné a na nich hrušky, jablka, révu vinnou, broskve, meruňky i květiny, jahody 
velkoplodé, třešně, višně, zkrátka jakousi všehochuť, která mu sice přináší odměnu v po
době plodů, ale ne v podobě peněz. 

· Takovou zahrádku nemohu považovati za zahradu ve smyslu obchodním. Investice 
takového zahrádkáře přesahují míru, přípustnou požadavkům obchodním. 

Úplně zásobiti trhy a krýti všeobecnou spotřebu, na to je třeba velkovýroby, a ta je 
u nás dosud v plénkách. Jsou u nás sice též sady i velkosady, t . zv. plantáže ovocné, 
určené k velkoprodukci ovocné, ale ve va.lné části těchto poclnikú dožili se majitelé různých 
zklamání, která měla za následek, že naše sadařství je v úpadku. Bylo postaveno většinou 
na špatný základ, bylo již od svého prvopočátku pochybeno a nemohlo jinak , než vzbuzo
vati nedůvěru producenta a končiti špatně. 

Jako každý podnik, tak i sadařství a zejména velkosadafatví, stojí a padá, přináší 
výtěžky i nezdary osobou podníkatele. Nelze dnes zakládati a vésti žádný podnik bez 
odborných vědomostí a praktických znalostí, jenom v oboru velko- i malosadařství pokládá 
se to za nepotřebné, v domnění, že stromy rostou a rodí samy, a že není ničeho jiného 
třeba, než sklízeti a prodávati ovoce. A to je základní omyl, na němž ztroskotalo již mnoho 
takových podniků. 

Velkosadařství 

je podnik, který může dobře krýti existenci majitele i jeho rodiny a přinášeti i čisté, 
slušné zisky, ale podnikatel musí tomu dobře rozuměti a musí ovládati všecko, co do toho 
oboru spadá. V prvé řadě musí míti odborné znalosti ovocnářské a k tomu nestačí snad 
prodělati tu a t am nějaký , třeba i několikadenní kurs zahradnický, kde se mu ukáže, jak 
strom nutno sázeti nebo roubovati , jak se má nebo nemá strom řezati, eventuálně jak se 
bojuje proti některým škůdcům jeho, nýbrž k tomu je potřeba něčeho více. 

Podnikatel takový musí býti dobrý ovocnář, musí dobře rozuměti svému stromu, 
musí věděti jak a z čeho žije strom, musí znát i vzta.h a odvislost stromu od půdy. musí 
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ovládati dobře dosti složité otázky správného hnojení a správného obdělávání pťtdy, musí 
věděti, na jaké podnoži má státi pěstovaný strom, musí sám voliti. odrudy správné a pro 
jeho podnik vhodné, musí dob:fo věděti, co mťtže na té nebo oné pťtdě pěstovati , musí věděti, 
co mu mťtže nebo nemťtže přinésti zisk, musí znáti choroby stromťt a předcházeti jim 
a mnoho jiných věcí, do toho oboru spadajících, a k tomu všemu je třeba dťtkladné pří
pravy ještě dříve, než se sad zakládá, aby již s počátku nebyl založen na nesprávných 
11ředpokladech. 

Ale vedle toho musí velkosadař to, co mu v sadě vyroste, také dobře prodati. Musí 
býti dobrým obchodníkem, dobrým znalcem trhťt, aby věděl, co kupujfoí obecenstvo 
žádá, co se nejvíce platí, a čeho spotřebitel nechce, musí znáti poměry vývozu, obchodo
vati sám, pokud možno bez zprostředkovatelú, musí věděti, kde se mu sad bude vypláceti 
a kde ne, musí míti trh v blízkosti nebo dráhu, nebo jinou vhodnou cestu k odváže1ú ovoce, 
aby se vyhnul Cb:ahému transportu. . 

Vedle toho musí takový velkopodnikatel býti , si vědom toho, že velkosad jeho je 
podnikem obchoéb.úm a chrániti se všemožně vydání, která nenesou ničeho a posuzovati 
vše se stanoviska obchodního a mimo věci nejnutnější chrániti se úzkostlivě všech ná
kladných zařízem, která rentabilitu sadu snižují, jako jsou na př. pěstování špalfrového 
ovoce a pěstování rťtzných umělých tvarťt, které vyžadují stálého řezu, poněvadž to 
všechno zdražuje provoz a nepřináší výsledkú, úměrných zvětšené práci a nákladu 
zvýšenému_ 

A dťtkladně počítati s tužkou v ruce, zda to nebo ono se mu lépe vyplatí, zda k obsta
rání prací, spojených s obděláváním púdy, dopravou ovoce, vyplatí se mu lépe kťtň nebo 
nějaký motorek, jak nejlépe uskladniti zásoby ovoce, zejména zimního, bez velkých 
nákladů, jak a kde získati síly pomocné k česám ovoce atd. atd. 

Mimo to, ve velkých sadech ovocnářských, alespoň později, musí býti po ruce síla 
zahradnická vycvičená, která by nejdůležitější práce, ja.ko přešlechťování, počátečný 
nutný řez a průklest korun, boj proti škůdcťtm atd. obstarávala sama, ale vždy pod 
vedením odborně schopného majitele a ne, ja.k by sama chtěla, poněvadž za stránku 
obchodm není zodpovědna ona, nýbrž jen majitel sám, jemuž úplné vede1ú a ovládnutí 
sadu nesmí se vymknouti z rukou. 

Poněvadž pak žádný velkosad nemťtže státi naplano až do té doby, kdy začne ovoce 
roditi, nutno, aby kapitál se jakž takž zúrokoval a bylo z čeho žíti, pěstovati do té doby 
hospodářské plodiny (obilí, brambory , řepu , pícniny a jiné) a proto musí majitel býti 
obeznámen i s těmito hospodářskými požadavky, a to ne pouze povrchně. 

Teprve souhrn všech těchto požadavkťt za,ručuje správný provoz velkosadu a výtěžek 
z něho_ Kdo všecky tyto vlastnosti má a chce se vší péčí věnovati svému podniku, najde 
v něm nejen slušné živobytí, ale i dobrý výtěžek Kdo postrádá těchto vlastností anebo ne
hodlá si jich dobře osvojit předem a myslí jenom na lehký zisk a ukájem svých osobmch 
choutek , ať toho raději nechá. 

Sady rolnické, sady domácí a jiné. 

Docela jinak však vypadají všecky věci tam, kde sadařství není účelem a zm·ojem 
celého podnikání, nýbrž kde je jaksi na vedlejší koleji vedle zaměstnání hlavního, které 
dává živobytí. 

Nechci tím snad říci, že zde netřeba míti ponětí o tom, co strom je, samozřejmě i zde je 
potřeba alespoň v těch nejnutněj ších a základních věcech se vyznati, míti správnou před
stavu o všem , co nutno dělati a co ne, a ovládati ty nejnutnější práce, jichž při ošetřovám 
stromů je každoročně třeba. Mám na mysli v prvé řadě naše rolníky, zejména velkorolníky, 
statkáře , ale i všechny jiné lidi, kteří vedle svého zaměstnání, které je pramenem jejich 
výživy, mají někde nějaký kus pole a mimo své zaměstnám dosti volného času věnovati se 
také něčemu jinému, co jim poskytuje jakýsi vedlejší výdělek. J sou to celé řady úřed
nictva, učitelů a různých jiných státních zaměstnancťt i dělníků, soukrommkťt , mladých 
i starých pensistů i domkářů, kteří mohou v tomto vedlejším zaměstnání, majíce život 
zabezpečen svým povoláním, najíti nejen zlepšení svých příjmů, nýbrž i vedlejší zaměst
nání, které jim poskytne mnoho radostí, mnoho volného pohybu na vzduchu a slunci, 
práci ve volné přírodě, osvěží jejich zdraví, uklidm jim nervy vysílené, sblíží je s přírodou, 
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učiní je čistšími a dá jim zapomenouti na všecky trampoty životní a nalézti často i ztra
cené zdraví. Ti všichni posledně jmenovaní, vlastní-li kus své půdy, mají možnost věno
vati se pěstování stromů ovocných a státi se malosadaři . 

Tím, co jsme dosud řekli, ujasnili jsme si pojmy, a můžeme podle toho roztříditi 
všecky pěstitele ovoce na velkosadaře z povolání a na pěstitele ovoce, kteří ovocnářství 
pěstují jako své vedlejší zaměstnání, nejsouce od něho svou existencí odvislí. 

Dříve, než se pustíme do popisu zakládání a vedení jednotlivých typů sadových, 
nutno se zmíniti ještě o předpokladech, na nichž je možno sadařství, ať již toho nebo 
onoho druhu, pěstovati, aby prosperovalo. 

Vedoucím motivem p~i zakládání všech velkosadů i malosadů musí býti v prvé řadě 
jejich rentabilita, a té lze dosíci jen t ehdy, jak již řečeno bylo, jsou-li vedeny rozumně 
a účelně'. 

U velkopodniků - velkosadů - stojí vždy v popředí otázka jakosti půdy, na které 
sad zakládáme a otázka polohy a klimatu. Bylo by velkým omylem domnívati se, že 
pro sad můžeme upotřebiti půdy jakékoliv nebo docela snad býti toho mínění, že proň 
stačí i půda nejhorší, která k ničemu se nehodí, kde nic neroste a kde tím méně poroste 
i strom a nepřinese nám nikdy toho, co od něho očekáváme. 

K zakládání velkosadů potřebujeme právě půdy nejlepší, která by plně zaručovala 
správný vývoj kořenů a správný vzrůst stromů a jeho hojnou plodnost, půdy bohaté 
živinami minerálními a dostatečnou zásobou spodní vody kořenům přístupné, tedy půdy 
s dostatečnou vlhkostí, která by i v dobách sncha mohla stromy řádně zásobiti vodou, 
která teprve zaručuje zdar stromu i jeho plodnost, o kterémžto tématu již v předešlých 
st atích bylo obšírně pojednáno. 

Je sice pravdou , že lze téměř každou půdu, i tu nejhorší, zlepšiti různými zákroky, 
o nichž bylo pojednáno ve stati o půdě, ale tam, kde pěstujeme ovoce za účely výdělečnými, 
nemůžeme se pouštěti do nákladných úprav, poněvadž investovaný kapitál do nich by 
těžce zatěžoval, ba třebi=L úplně olll'ozil rentabilitu sadu, a proto volíme vždy půdu 
pokud lze nejlepší jakosti', anebo alespoň půdu, kterou pouze malými zákroky můžeme 
převésti ve st av našim účelům potřebný. 

Jenom takové pt'idy se hodí pro velké plantáže ovocné. 
U malých sadů jsou poměry jiné, poněvadž zde často je rozhodujícím činitelem 

náhodné vlastnictví půdy nebo těsné sousedst ví bytu vlast ního nebo různí jiní činitelé, 
které nutno respektovati a tu jest pak často spokojiti se s půdou, která je k disposici, ať 
již je jakákoliv. Není-li prvotřídní a má-li určité vady, které malými zákroky odstraniti 
lze, učiňme tak, a.nebo, není-li to možno, přizpůsobme půdě sadbu a osaďme ji pouze těmi 
druhy stromů ovocných, které se do ní hodí. 

Tak na př. půdy mokré, s vysokým stavem spodní vody, které nehodí se ku pěstování 
stromů ovocných s ovocem jadernatým, lze buď odvodniti anebo, je-li stav spodní vody 
alespoň 60- 70 cm pod povrchem, což je nejzazší míra, lze tam ještě s prospěchem pěsto
vati st romy plochokořenné - švestky, slívy, renklody, a snad i j abloně nebo la'sky na slabě 
rostoucích podnožích i bez odvodnění - a plochu horní potom oseti travou , která by nad
bytečnou vlhkost půdě odbírala a trávy užíti pak jako sena nebo eventuálně jako pastviska 
pro dobytek. 

Obráceně zase půd suchých , písčitých, s příliš hlubokou spodní vodou , v nichž by 
se všem ovocným stromům také nedařilo, lze s prospěchem užíti ku pěstění stromů hlu
bokokořenných , které nemilují vlhka - hrušně, třešně event. i višně a ořešáky. 

Rovněž tak lze užíti pro malosad ovocný i púd mělkých se skalnatou nebo jinak 
nepropustnou spodinou, nalézající se blízko pod povTChem půdy, které by pro velkosacl 
vúbec nebyly použitelny, protože strom ovocný potřebuje určité hloubky půdy, do níž 
by kořeny vnikati mohly. I těchto půd bylo by možno v malosadu za jistých okolností 
užíti k pěstění stromů ovocných na slabě rostoucí podnoži (duzén , svatojánče, kdoule). 
které se spokojují s menší hloubkou půdy. 

I mírných svahů hor a návrší lze výborně upotřebiti lm pěstění stromů ovocných. 
ovšem za předpokladu, že mají zde dostatečně hlubokou půdu a že stráň není vysloveně 
mokrou nebo zase příliš suchou, kamenitou a mělkou, ač i na takových půdách v klima
tech vinařských lze dobře, mnohdy i výborně pěstovati révu vinnou , jež v tom ohledu je 
málo náročna. 
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Nejlepšími v tom ohledu jsou mírné svahy obrácené k jihu a východu , kde záření 
sluneční je přímější a teplo mnohem vydatnější a kde je ochxana proti studeným větrům 
západním a severním daleko větší. 

Ovšem i zde, jako všude jinde, je otázka spodní vody nejdůležitější a pro osazení 
stromy ovocnými směrodatnou. Na těch stráních, na nichž vodovodné vrstvy jsou blízko 
pod povTChem půdy, ač zřídka se tak stává, nelze pěstovati ničeho, mimo stromy plocho
kořenné (slívy, švestky, renklody, mirabelky i višně a jabloně), ač i zde se předpokládá, 
že vodovodná vrntva je nejméně 60-70 cm pod povrchem púdy. 

Je-li však půda dostatečně hluboká, lze zde s prospěchem pěstovati hrušně, třešně , 
ořešáky a v krajinách teplejších broskve, meruňky. Jabloně se jinak na stráně obrácené 
k jihu a jihojihovýchodu nebo k jihojihozápadu nehodí, poněvadž nemilují přímého 
záření slunečního, mimo to trpí zde více chorobami a cizopasnJky a pak milují púdu více 
vlhkou. Za to je možno s prospěchem pěstiti jabloně na mírných svazích, obrácených více 
k západu, severozápadu a severovýchodu, poněvadž tyto mají vydatnější srážky vodní, 
jsou vlhčí a záření sluneční není zde tak přímé a intensivní a proto i vypařování vody 
z púdy je menší. Stráně příliš příhé trpí více suchem, poněvadž voda dešťová rychle se 
z nich ztrácí, ač i ty by se hodily pro osazení stromy ovocnými, jsou-li v hloubi dostatečně 
vlhké. Nějaké terasování příkrých strání, aby v nich voda dešťová se zachycovala a déle 
zdl'žovala, nepl-ichází při obchodním pěstování stromú ovocných ovšem v úvahu. Jakým 
lacinějším zpúsobem lze pracovati k tomu, aby voda dešťová tak rychle neodtékala a při
cházela více k dobru stromt\m, o tom viz obšírnější článek této knihy: „Sázení stromú 
ovocných" . 

Stráně nechati zarústati travou, zejména stráně k jihu obrácené, není vždy správné, 
poněvadž tráva silně vysouší půdu, za to tam, kde blízko pod povrchem nalézají se vrstvy 
vedoucí vodou, ani tráva neuškodí, naopak spíše prospívá, poněvadž odbírá půdě pře
bytečnou vodu . 

I plochá údolí horská, zejména dobře sluncem ozářená hodí se výborně, nejsou-li 
mokrá, pro hrušně, jsou-li vlhpí pro j abloně, slívy, renklody, švestky i višně. Třešním se 
zde daří obyčejně méně dobře pro větší vlhkost půdy, kterou nesnášejí, za to daří se jim 
výborně na půdách sušších , zejména vápenitých a na stráních opukových, kde spokojují 
se i s poměrně mělkou vrstvou púdy, poněvadž kořeny jejich vnikají i do opuky. 

Jak vidno, možnosti, které nám skytá půda pro pěstění různých clruht\ sadů, jsou 
dost i široké, nevolme však iúkdy míst, zejména ne pro velkosady, která jsou sih1ě a často 
ohrožována pozdními jarními mrazy, které zničí často květy stromů, ač i tu lze se proti 
mrazt\m vydatně brániti kouř'ovými clonami (viz tyto) a pak chraňme se, pokud lze, míst 
silně vydaných stálým chladnějším větrům, jak tomu bývá často v některých horských 
údolích. 

Další důležitou otázkou a snad nejdůležitěj ší ze všech, kterou se musíme zabývati 
při zakládání sadů, jest otázka, kterými druhy a odrůdami ovocnými máme obchodně 
vedený sad osázeti. To jest otázka, rozhodující o bytí nebo nebytí sadu ovocného. 

První, co žádáme od stromu ovocného, pěstovaného hlavně pro zisk, jest jeho pravi
delná a hojná úroch1ost. 

Tomuto požadavku vyhovují mnohé druhy ovocné. Z nejúrodnějších a pravidelně 
nesoucích druhů jsou to v prvé fadě meruňky, broskve, třešně a višně. 

Zejména třešně mají pravidelnou a hojnou úrodu, lehko a dobře se zpeněží, a z nich 
nejvíce odrůdy pozdnější a pozdní. Z těchto na trhu jsou nejvíce hledány červenoplodé 
tvrdé třešně, t . zv. červené chrupky. 

Ty jsou nejlepšími se stanoviska obchodního. Současně třešeň jest strom velice ne
náročný, většinou zdravý, který pouze, jak již řečeno bylo, nesnáší nadbytku vody 
a miluje místa vyvýšená a spokojí se s půdou třeba i něco kamenitou. Nevýhodou jeho 
jest nákladné a více času vyžadující česání a pak to, že třešňové sady jsou méně výhodné 
pro podplodiny, poněvadž dávají větší stín. Ježto česání vyžaduje při větším množství 
stromů více času, doporučuje se sázeti třešně s postupnou dobou zrání. 

U ostatních druhů ovocných nutno velký důraz klásti mimo na hojnou plodnost, též 
na dobu zrání. Ovoce pozdě dozrávající a uchovatelné přes zimu, dá se velice dobře zpeně
žiti a nalézá vždy dobrý odbyt. Zejména jablka zimní jsou hodně hledána a další jejich 
výhodou jest, že není třeba s prodejem spěchati, nýbrž lze s ním vyčkati delší dobu, 
až nastanou lepší prodejní podmínky. 
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Zvláště jablka, která lze prodávati ještě v březnu a i květnu, jsou velice dobrým 
objektem prodejním a tu nehledí se už ani tak na jejich velikost, zbarvení atd., jen když 
jsou. Jsou-li při tom i dobré chuti, prodají se zejména dobře. 

I zimní hrušk y jsou předmětem hojné poptávky. 
Jinak jest tomu u ovoce letního a podzimního, kdy trhy bývají jím přeplněny . Ovoce 

takové nevydrží dlouho a často nutno se spokojiti i jakoukoliv nabízenou cenou, abychom 
se ho brzy zbavili. · 

Proto jenom ten velkosad může se odvážiti pěstovati ovoce letní, který má své kon
sumenty, o nichž ví, že mu ovoce odebéřou, anebo kde má v blízkosti průmyslové město. 
Ale ani při blízkosti průmyslového města bych nedoporučoval pěstovati ovoce snadno 
a rychle se kazící, nýbrž z clruhú letních a· podzimních pěstovati pouze ty ocb:ůdy, které 
lze déle uchovati anebo vyvážeti, na pí·. Boskova lahvice atd. (viz seznam), a z jiných odrúd 
pěstovati pouze tolik, koUk jich múže zkonsumovati blízký trh. Výjimku činí snad velko
plodé slívy, mirabelky a renklody k zaváření, kterých se značné množství prodá. 

Za to t am, kde je rychlá možnost prodeje, vyplatí se velice dobře pěstování ovoce 
raného, velkoplodých sliv, hrušek i jablek raných , meruněk i broskví s výjimkou raných 
třešní, poněvadž tyto se rychle kazí a mimo to jsou trhy dosti zásobeny ranými třešněmi 
cizího původu, zejména italskými, zra.jícími již o 14 dnů až o 3 týdny dříve. Ovšem, 
pěstujeme-li ovoce ra.né, musí ho býti alespoň tolik, aby se vyplatilo s ním jeti na trh. 

Nejvýhodnější je ovšem pěstování ovoce pozdního, zejména tam, kde trhy jsou vzdá
leny a pěstovati pokud lze odrůdy velké a pěkně zbarvené, které se lépe prodávají než 
ovoce malé, byť i jakosti lepší. 

Kdo má menší sad a možnost prodati ovoce místní potřebč, nechť pěstuje více cb:uhů 
osvědčených, které obecenstvo žádá, aby je mohl každou dobu roční zásobiti ovocem 
v drobném prodeji, kdo však pěstuje ovoce pro velkoprodej (velké plantáže ovocné), 
tomu se nedoporučuje pěstovati druhů více, nýbrž pouze málo a za to ve velkém množství, 
poněvadž velkoprodej a zejména vývoz, žádá vždy velká kva.nta ovoce jednotného a ne 
míchaného, a alespoň t olik, aby se jím naplnil jeden vagon. 

Kele neiú možnosti prodeje ve velkém, nevyplatí se velkosad, zejména no tam, kde 
prostředky doprav1ú jsou vzdáleny, čímž zdrnžuje se příliš výroba. 

Proto je nejlépe velkosacly zakládati v blízkosti větších mčst , zejména průmyslových 
nebo tam, kde dráha je blízko a.nebo ještě lépe v blízkosti vodních cest. 

Velkosada!· musí se vždy říditi hledisky obchodními; nesmí pěstovati ovoce, které 
by jemu se zamlouvalo, nýbrž ovoce, které žádá obchod, jemuž v každém ohledu nutno 
vyhověti, čili velkosadař musí se specialisovati na zvláštní výrobu potřebám trhu a vývozu 
odpovídající. 

Z toho všeho je viděti, jak di'.tležitá je otázka odbytu. Proto každý, kdo se zabývá 
myšlenkou velkovýroby ovoce, učiní dobře, když ještě dříve , než založí sad, uváží dobře 
všecky možnosti i se stránky obchodní. 

Velkou vadou našeho ovocnářství jest špatná distribuce chuhú a odrúd ovocných 
v jednotlivých lrrajích. K aždý lrraj má své zvláštnosti. V jednom daří se lépe to, v druhém 
ono. Máme ovocné oblasti, kde se výtečně daří broskve a meruňky, ale daří se tam špatně 
jablka, jinde zase prospívají velice jablka, zejména v la-a.jích o větší nadmořské výšce 
a nebudou se tam zase dařiti druhy a odrůdy, potřebující více tepla, máme mnoho odrůd 
hruškových , které se hodí jenom do bajt\ j ižnějších a tudíž teplejších, kdežto v krajích 
klimatu studeněj šího plody jejich nedozrávají a trpí chorobami a máme zase odrůdy, 
hodící se clo krajů drsných, vyšších atd. Proč v každém kraji nepěstovati druhy a odrůdy 
pouze sem se hodící a zde prosperující, proč míchati a pfonášeti vše z krajin vhodných 
do krajů nevhodných a pokoušeti se o kulturu něčeho, co zde nemá budoucnosti 1 Proč 
na př. pěstovati Dielovu máslovku, Le Lectier, Hardenpontku, Zimní děkanku, Jonatha
na a tuti quanti ve Slezsku nebo jinde. kde jsou plny fusicladia nebo plody jednou za 
uherský rok dozrávají, když zde mámo jiné, zrovna tak hodnotné, nebo ještě hodnotněj ší 
cb:uhy a odrúcly, které zde výtečně prospívajH Proto nechme každému kra ji, co jeho jest, 
a pěstujme si zase jenom to naše. Tím se doděláme daleko lepších výsledkú a prospěje ~o 
všem; bude více ovoce a hodnotnějšího, prospěje to jednotlivcúm, trhu, vývozu , prospěJe 
to i republice národohospodářsky. 

Od toho jsou s_ortimenty ovocné pro jednotlivé oblasti ovocnářské v republice. Sorti
menty cfr. Kamenického, na něž v tomto díle již několikráte bylo poukazováno a které 
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s ucvšcd1ú pílí .a námahou byly vypracovány pro celou republiku a vědecky zhodnoceny. 
Zejména nutno věnovati pozornost různým hodnotným odrůdám místním '(viz seznam). 

Ale tytéž chyby děláme i v úzkých poměrech místních; sázíme třešně do míst mokrých, 
švestk y do suchopáru , nepřizpúsobujeme ovocné druhy poměrům půdiúm, sázíme vše 
bez ladu a sk ladu, pranic se neohlížejíce po tom, čeho ten nebo onen di·uh ovocný vyžaduje 
a následek nemůže býti jiný než zklamání na celé čáfo. 

Ale ještě daleko větší vadou, než nezření k poměrúm jednotlivých luajů a k po
měrům místním, je n aše ohromná roztříštěnost v odi·ůdách toho nebo onoho druhu ovoc
ného. Naše odi·ůdmilovnost. Pěstujeme úžasné množství od1·ůd a t am , kde by stačily na 
př. plně tři nebo čtyř'i odrůdy hr ušek nebo jablek nebo jiného ovoce; pěstujeme jich 
50- 100 i více, tak jako jsem to dělal, bohužel , i já ve svých začátcích. 

To je ta nejtčžší rána, kterou zasazujeme našemu ovocnářství, našemu obchodu 
s ovocem a hlavně našemu vývozu, poněvadž vedle hodnotného pěstujeme masy ovoce 
nehodnotného, které n áš trh nechce a které nejen k vývozu se nehodí, nýbrž které 
cizina direktně odmítá kupovati. P roto i náš trh kupuje raději jablka cizí, hlavně americ
kého púvodu, ač mezi jablky, které se u nás výborně daří, jsou jablka hodnotnější než 
americká, ale nedodáváme jich trhu v dostatečném množství. Proto také vyvážíme jablek 
velice málo a dovážíme tisíce a tisíce vagonú k nám z ciziny. 

A kdo nese vinu na tom? Jenom pěstitel ? Dovedu se docela dobře vžíti v duševní stav 
takového zahrádkáře-sadaře nebo docela velkosadaře, který si ch ce založiti svůj ovocný 
sad nebo zahrádku, protože vím, jaká duševní muka jsem prodělal sám , když jsem asi 
před 35 lety ze spousty odi·ůd v našem i v německoříšském katalogu školkařském uveřej
něných, hledal vhodné odrúdy pro svou zahradu . Bylo jich na sta a každá z nich byla ta 
nejlepší anebo alespoň velice dobrá a doporučení hodná, každá rodila mnoho, k aždá měla 
bujný a zdi·avý vzrůst a byla odolná proti nemocem a nebylo t ehdy nikoho, kdo by mi 
kriticky vyložil, že to není pravda, že to je bohopustá obchodní lež, že velká většina těch 
odrůd je n eh odnot ných , že popléh ají nemocem, že se sem nehodí, že jenom tyhle a tyhle 
ocln'tcly lze pěstovati a velkou většinu jich odmítnouti; a ta.k pěstoval jsem vše bez laclu 
a skladu, vhodné vedlo nevhodného, choré vedle zdravého, odi·ůdy málo rodící vedle 
plodných , znečistil jsem si celou zahrndu choroba.mi a cizopasníky, proti nimž jsem tehdy 
j eště nedostatečnými jen prostředky bojoval, poněvadž jiných ještě n ebylo. Vedle toho 
odbíral jsem hojně časopisú ovocnářských, abych se poučil, a skoro v každém čísle byly 
nekonečné chvály té nebo oné odrůdy, konající divy v zahradě toho nebo onoho pěstitele, 
byly doporučovány mimo to st ále nové a nové odrúdy, kterým dal ten neb onen pěstitel 
své jméno a já objednával a objednával a přeroubovával a zase po letech vyhazoval jako 
nepotfobné a vyhazoval každý rok, až lidé v místě i okolí pfostávali kupovati stromky do 
svých zahrádek a čekali , až pan doktor bude zase vyh azovati, pak že to bude zda.rma. Co 
těch nezdařených stromků je ještě dnes v okolí! Bože, ja.k hroznými byly před lety počátky 
toho, kdo miloval ovocný strom, chtěl míti ve své zahradě jen to nejlepší a dostával po 
stakráte, vzdor stále novým objednávkám , většinou odrůdy nehodnotné nebo méně 
hodnotné a teprve pomalu a di·aze placenými zkušenostmi mohl se propracovati k lepšímu. 
'l'o b ylo před 35 lety, a není to dobré ještě ani dnes. I dnes náš zabl·ádkář tápe ve tmě 
a pěstuje po většině zase věci méně hodnotné nebo nevhodné, vedle vhodných . Těžko říci , 
kdo na tom dnes ještě nese vinu. Zahrádkář a ovocnář ne. Vždyť ten touží po poučení 
a hledá je všude, ale je obětí dosud neujasnčných poměrů , a nutno všemi silami z toho 
chaosu jej vytrhnouti, má-Ji naše zahrádkářství a sadařství býti postaveno na pevný, 
solidní základ. 

Zde je jedinkým remediem , jedinkou pomocí a lékem zredukovati (zjednodušiti) 
náš sortiment na míru nejmenší, vymýtiti bez ohledu všecky méně hodnotné odi·ůdy 
a pěstovati jen to nejlep ší a nejhodnotnčj ší, abychom trhu i cizině mohli nabídnout i 
ovoce nejlepší a republika je schopna takové ovoce vypěstiti. Ale tímhle mnohoodrůdnic
tvím zabíjíme náš trh a pfodevším vývoz. Cizina i trh náš žádá ovoce jednotné a pokud lze, 
ve velkém množství. I prťimysl, který ovoce zpracqvává, žádá, aby toto bylo jednotné, 
poněvadž jeho mnohotvárností práce jeho velice se ztěžuje a zdražuje. 

. Co platno nám, že máme množst ví odrúd toho nebo onoho ovoce, když právě tím 
mnohoodrůdnictvím jsme nuceni trhu i vývozu nabízeti jen ovoce míchané a ne větší 
množství h odnotné odrt'tdy jedné a za ovoce míchané docilujeme jen nižších cen. 

I 
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Říšský sortiment německý obsahuje dnes pouze 3 odrůdy jablek a tři oclrůdy hrušek 
které doporučuje pěstiti všude, a jenom tam, kde se nedaří, pěstuje odrůdy jiné, které 
v tom kraji nejlépe se daří. J sou to jablka Jakob Lebel, Ontario, Strýmka a z hrušek 
Williamsova Čáslavka, Charneuská a Boskova lahvice. 

Nepravím, že tak energicky by se měl zúžit i náš sortiment pro každého pěstitele 
naopak našemu zahrádkáři musí býti vždy ponechána možnost pěstovati si co chce' 
poněvadž si to pěstuje pro sebe, ale v sadařství, určeném pro obchod a vývoz měly by s~ 
pěstovati pouze ocfrůdy v malém počtu, aby se docílilo více jednotného ovoce. 

Mám po ruce krásnou a instruktivní brožurku pana Bohumila Šnajdm ze Svijan
Podolí, velkovývozce našeho ovoce, kterou každému velkopěstiteli velice dobře doporučuji. 
Vyšla v knihovničce Ovocnických Rozhledů, nákladem československé J ednoty ovocnické 
v Praze a nese název „ Praktické zkušenosti v exportu našeho ovoce". Jeho vývody jsou 
z hru ba asi t yto: 

V cizině lze velmi snadno umístiti každé množství našich hrušek, poněvadž svou kva
litou, resp. chutí je česká hruška na místě prvním, velmi dobře prodáv ají se i naše třešně 
(dnes už také ne všude - poznámka autorova), ale rok od roku klesá odbyt našich švestek, 
poněvadž ve své kvalitě značně poklesly, a české jablko nelze umístiti na cizím trhu ani 
t ehdy, když ceny jeho jsou u nás velmi nízké. Mohli bychom hruškou svojí ovládnouti 
všecky trhy a ani při největším možném zvýšení produkce hl'llškové nemusíme míti obavu 
o odbyt. Ale podmínkou je pěstovati jen tabulové oclrůdy hrušek a radikálně vymýtit 
všechny odrůdy střední a podřadné jakosti. 

Nejvíce prodejné a nejlépe placené jsou na zahraničních trzích hrušky: Avranšská, 
Charneuská, Boskova lahvice, Viennská, Klappova máslovka, Solánka, Hardyho, William
sova. Nižší ceny již docilují: Koporečka, Špinka, Kongresovka, Dielova máslovka, 
Dvorní, Le Lectierova , Le Brunova, Mechelnská, Merodova máslovka, Děkanka zimní, 
Lucasova máslovka. 

Jiné odrůdy hruše~ jsou pro vývoz bezcenné, poněvadž na trzích cizích nejsou 
známy a t rh jich nechce. Velkou chybou jest pěstovati P astornici , poněvadž té na t rzích 
nelze prodati a i n a našich t rzích je n eoblíbena. J e velkou ch ybou, pěstuje-li ovocnář 
m noho odrůd, poněvadž vývozce za vagon míchaných hrušek , byť i byly prvotříchú, 
dociluje jen nízkých cen , daleko lep ších cen dociluje, naloží-li do jednoho vagonu jen jednu 
odrůdu a n ejvyšší ceny dosahuje pěstitel t am , kde je možno jedné odrúdy n aložiti mnoho 
vagon ú. Kraj , v němž se sklidí 50 vagom't Boskových lahvic je středem pozornosti vývozců 
i zahraničních zájemcú a dociluje daleko vyšších cen , i Kč 250,- za q, kdežto t am , kde 
v celém kra ji vypěstují se jen 2 vagony Boskových lahvic, nedá vývozce více jak Kč 150,-. 
poněvadž pracným sháněním u různých pěstitelů zvyšuje se režie a t am, kde je menší 
množství jednotného ovoce na prodej, neběhají ani kupci a zájemci a cena klesá. 

Obliba české hrušky v cizině stále stoupá a vítězí na všech evropských t rzích, naše 
podnebí a vlastnosti půdní jsou obzvláště příznivy pěstění hrnšek , ale musíme se přizpů
sobiti požadavkům exportu a zahraničního konsumu. 

I třešně naše jsou hledány silně na zahraničních trzích (Německo( ~ ) , Švédsko, 
D ánsko, Anglie, Vídeň) a docilují slušných cen , ale cizina žádá jen pozdní och·ůdy velkých 
t vrdých červených třešni, a naprosto odmítá i nejlepší och·ůdy třešni černých. 

Pro vývoz nehodí se t éž naše třešně rané, poněvadž přicházíme s nimi n a trh o celé 
t ýdny později než Italie a Maďarsko, ty hodí se jen pro spotřebu domácího t rhu, rovněž 
tak i třešně černé . Možnost odbytu t vrdé červené t.fošně je však veliká n a zahraničních 
trzích. 

Za t o velice špatně dop adá to s vývozem našich švestek. Skoro jediným odběratelem 
je Německo a to zavedlo na naše švestky clo Kč 48,- až 50,- na 1 q, čímž znemožnilo 
náš vývoz. Byl by však značný zájem o naše švestky v Anglii, Dánsku, Švédsku, ale da
leká doprava zaviňuje tak často zkázu zboží, že n aši vývozci se prostě neodv ažují tam 
švestky vyvážeti. Dopravu osobním vlakem (které používá n áš vývozce u třešní) nelze 
u švest ek vzíti v úvahu, poněvadž docilov aná cena za švestky dopravy t é n esnese . K dyby 
n áš vývozce měl k ruce dostatečný počet chladicích vagonů, jako je má vývozce italský, 
americký, japonský, byla by věc docela jiná. Takto dováží své švestk y do Anglie pohodlně 
Amerika, J aponsko, Italie. Prot o nedoporučuje se za st ávajících poměrů pěstování 
švestek pro vývoz a pěstovati švestky zatím jen pro domácí t rhy. 
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Ještě hůře je to s jablky . Zde však nese hlavní vinu náš pěstitel. česká hruška je 
bledaná a dobře placena na všech trzích Evrnpy, české jablko zůstává nepovšimnuto 
oproti jablkúm z jiných státú i při nejnižších cenách. 

Největší ránu zasazujeme vývozu našich jablek t ím, že pěstujeme mnoho odrůd, 
čímž ztrácíme možnost n abídky většího množství jedné odrúdy a nekonečný počet ochůd 
nabízeti nemůžeme , poněvadž jich nikdo nechce a tam, kde není možnosti nabídky, je 
přirozeně obchod nemožný. 

NejhiHe platí se ovoce tam, kde nelze vúbec sehnati vagonových zásilek jedné od
rúdy a kde nutno nakládati do vagonu ovoce míchané, různých odn".1d, aby se vagon na
plnil. Takového ovoce, byť by to byly i nejlepší druhy, nikdo nechce, je téměř neprodejno 
anebo dociluje jen nejnižších cen ke škodě pěstitele. 

Se stanoviska obchodního je nynější roztříštěnost sortimentu , zejména u jablek, 
u nás prostě neudržitelna. Americký farmář sklidí na své plantáži 10.000 q jablek a pěstuje 
z !JO % jednu odrúdu, náš zemědělec sklidí 1000 q jablek a pěstuje při tom nekonečné 
množství odrůd. Při tom stavu není soutěž našich jablek s americkými vůbec možná. 
Proto zredukujme sortiment svůj a pěstujme v jednom luaji, pokud možno jen jednu 
odrůdu jablek. Pěstitelé každého okresu ať se dohodnou, která ocfrůda v jejich lrraji 
nejlépe se daří, a jabloň této odrůdy ať vysázejí vždy, když kácí starý strom. To je životní 
podmínka výnosnosti našich sadů . J e to vyzkoušený způsob hospodaření, osvědčený 
v Americe i jinde. Nemyslí se tím ovšem nikterak, aby celé desetitisíce jabloní jednoho 
luaje byla jen jedna ochůda. ale výnos našich zahrad a sadů zvýšil by se značně a odbyt 
našich jablek by byl daleko snadnější, kdybychom v k aždém luaji alespoň 60% jedné 
ochůdy pěstili. 

Zemědělec v Horních Rakousích má svůj sad v nepořácliru, pěstuje jablka chuti nej
poslednější, v celém světě nenajdete jablek tak nechutných , ale pochopil nejdúležitější 
podmínku dobrého odbytu a pěstuje ve svém sadě převážnou většinou jen jednu ochůdu 
jablek, a v době sklizně sjede s~ tam dostatek kupcú z ciziny a prodá tak svoje nechutné 
jablko snadněji a za vyšší cenu n ež prodáváme naše značně kvalitnější j ablka česká, 
poněvadž může nabídnouti ve svých oblastech celé stovky vagonů jablek jedné odrůdy . 
Náš rolník má skoro na každé jabloni jinou ochůdu v tom množství neprodatelnou. Cizina 
mimo to žádá jen velké jablko a ma.lé jablko naprosto odmítá (na př. panenské). Ze všech 
našich jablek docilujeme největší ceny za jabllrn Boscoopské, které Berlín hodnotí vyšší 
cenou než sudové jablko americké. Proto kde se Boscoop dobfo daří, lze raditi k jeho 
největšímu rozšíření. Naprosto musí se náš pěstitel vyvarovati rozšiřování těch ockůcl 
jablek, které nedon'\stají dostatečné velikosti a podřadné odrůdy nepěstovati vůbec. 

Potud pan Šnajdr , a vývody jeho nutno až na maličkosti v celé šíří jejich nejen 
potVTditi, nýbrž i plně schvalovati. P roto se jimi podrnbněji obfrám, poněvadž jenom 
tak lze naše ovocnářství povznésti tou měrou, jak toho naše úrodná země vyžaduje . 

P okud se týče jeho dalších požadavků , laciné a rychlé dopravy ovoce, zařízení chladí
renského, uskladňování ovoce, zabývám se jimi částečně v článcích dalších. 

Jaké jsou to tedy druhy a oclrlidy ovocné, které máme v sadařství pěstovati ~ 
Na to jest odpověď kTátká a jednoduchá: Výhradně takové, které se vyznamenávají 

hojnou a pravidelnou úrodností, a které se v dotyčné krajině již jako hojně íuodné a zchavé 
osvědčily a nikdy nevolme odrůd jen občasně a málo rodících anebo odrůd nových a ne
známých. 

Jansou , vrchní ředitel četných velkoplantáží německých , ve své knize Der Grofiobst-
bau, klade následující požadavky pro odrůdy sadové: 

1. Pravidelnou a hojnou Úl'Odnost. 
2. Dobré držení plodli n a stromech při větrech (dlouhostopkaté od.růdy). 
3. J isté uzrání, to jest nevoliti odrůd, jejichž uzrání jest vázáno jen na obzvláště 

teplá léta. 
4. Pokud lze, vzpřímená koruna, aby nevadila stínem eventuálním podplodinám . 
5. Velké a ušlechtilé plody. 
6. Vzdorovitost proti nemocem a škůdcům, obzvláště proti fusicladiu. 
7. Tvrdá dužnina, která vzdoruje tlaku, zejména při balení, nakládání a dopravě ovoce. 
8. Delší uchování plodú, to jest plody uchovávající se nejméně přes Nový rok, a čím 

déle, tím lépe, poněvadž ovoce pozdní daleko lépe a jistěj i se prodává. 
16 
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9. Ovoce tabulové, velké, pěkně vybarvené. Menší požadavky kladou se na ovoce, ucho
vávající se přes březen, poněvadž v tu dobu i ovoce menší a méně vzhledné se dobře prodá. 

10. Dobrá uchovatelnost plodů (aby nehnily nebo příliš se při uskladnění nevypa-
řovaly). 

11. Osvědčené odrůdy lokální. 
12. Strom má brzy začíti roditi. 

Ovšem, že není možno od každého stromu žádati, aby měl všechny tyt.o krásné 
v lastnostj, ale nutno žádati, ;:i,by jich měl alespoň většinu. 

Janson doporučuje jeno,m tyto och·ůdy z jablek, které podmínkám hořejším nejlépe 
odpovídají. · 

Ke každé och·ůdě připojuji krátký popis dobrých i špatných vlastností se stanoviska 
pěstitelského a obchodního s dodatkem, zda se doporučuje nebo nedoporučuje odrůdu 
tu u nás v sadech pěstiti. 

Jansonem doporučené odl'11dy podzimní. 

Řehtáč soudkovitý. Ušlechtilé jaolko tabulové, chuti výborné, velké, hledané na trhu. 
Nečesat, dokud nevoní. Brzo česané vadne. Vánoční jablko. Konec září-nový rok. 
Velice ÚTodné. Dobrý opylovač. Hodí se pro všechny půdy, ale má rádo vlhčí půdu, hodí 
se i pro polohy vysoké, ne větrné. Jablko vývozní a snáší dobře dopravu. Vysoké mohutné 
koruny. Doporučuje se. 

Ifardinál žíhaný (šálové). Obrovské, hodně ploché koruny, proto se méně hodí clo 
sadů s podplodinami. Konec září až nový rok. Plody veliké, chuti nakyslé, hodí se hlavně 
pro kuchyi1. Stopka krátká, snadno padá se stromu. Dopravu snáší dobře. Hodí se dobře 
do mfrných strání s hlubší spodinou - vyžaduje však větších vzdáleností - a tam by se 
snad doporučoval. Jinak. ne. 

Gdánský hranáč. Oh~ti velice dobré, prostřední velikosti, červené, lnátká stopka -
rádo padá se stromu a rádo červiví. Dopravu nesnáší dobře. Koruna široká. Říjen-únor. 
Ovoce pro bližší trhy velice dobře prodejné. Hodí se do všech půd i do vyšších poloh. 
Někde prý trpí padlím. Dobrý opylovač. Nedoporučuje se zvláště pro hojný odpad se 
stromů a že nesnáší dobře dopravy. 

Ušlechtilé žluté. Plody prostřední i veliké, kulovité, žluté, chuti nakyslé, osvěživé. 
Říjen-leden. Strom nenáročný, má však rád půdu lehčí, v těžkých snadno rakovatí. 
Koruna veliká, rozložitá. Plody ve větru padají, bývají rády červivy. Dopravy nesnáší, 
je choulostivé na omačkání. Nedoporučuje se, je však zařaděno do tří moravskoslezských 
oblastí, kde podle dr. Kamenického zdárně prospívá. 

Jansonem doporučené odrůdy zimní. 

lloscoopslcé. Na půdu méně náročné, hodí se i do poloh větrných, požívání schopno 
v prosinci-květnu. Má širokou korunu a potřebuje tudíž více místa než jiné stromy. 
Ovoce velké, prvotřídní. Špatný opylovač. Rodí později, ale pak hodně. Jako opylovače 
potřebuje Parménu zlatou, Ontario, Baumannovu renetu i jiné v tu dobu kvetoucí dobré 
opylovače, vždy však dva. Jech1oho, který by opylil Boscoopské, na př. Ontario, a ch·u
hého, který by oplodnil Ontario, na př. Baumannovu renetu a opačně, poněvadž Boscoop
ské z nich neoplodní žádného. Ovoce snáší dobře dopravu. Doporučuje se . 

Parména zlatá. Vyžaduje dobrou, hlubokou půdu živnou , velice dobfo obdělávanou 
a hnojenou. K požívání schopno říjen-březen. Trpí značně chorobami, hlavně fusicla
cliem, ovoce je jen za velice dobrých podmínek větší, jinak malé. Úrodná. Ovoce tvrdé, 
snášející dobře dopravu. Výborný opylovač. Lépe se daří v polohách vyšších, ne mlžn~
tých. Chuti velice dobré. Nedoporučuje se všude, pouze tam, kde podmínky půdní a kli
matické mu odpovídají a kde ošetření je dobré. 

Landsbcrská. reneta. Daří se i v půdách lehčích, nenáročná, snáší i polohy větr~é: 
Listopad-leden. Velice úrodná. Dobrý opylovač. Na dlouhou dopravu velice dobře balit.i 
- omačkává se. Chuť velice dobrá, jemná. Doporučuje se. 
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Baumannova reneta. Málo náročná na půdu, daří se i ve větrných polohách. Hodí 
se i pro vyšší polohy. Rodí velice hojně, ale při hojné úrodě ovoce menší, jinak nadpro
střední. Prosinec-duben. Hodí se i pro dlouhou dopravu. Chuť mírně nakyslá, kořenitá. 
Velice dobré tržní ovoce. Stromy otužilé s rozložitými korunami. Doporučuje se. 

BojJrnvo. Otužilý strom i do poloh horských a větrných , v polohách zavřených rád 
trpí padlím jabloňovým . Plody velké, krásně zbarvené, chut i dobré, lehce kořeněné. 
Na trhu velice h ledané. Rodí pravidelně a dosti hojně. Jablko pozdní, vydrží i do léta. 
Dopravu snáší dobře. Vysoká, široká koruna. Doporučuje se. 

Ribstonský jadrnáč. Strom patří mezi nejchutnější jablka, úrodnost není však nej
lepší a ovoce silně padá, má rád těžkou, vlhkou půdu, trpí hojně rakovinou , dřevo má 
měkké. Špatný opylovač. Osvědčilo se však lépe v hornatých krajinách některých oblastí 
v zemi Moravskoslezské (poclie cfr. Kamenického) . Celkem se u nás nedoporučuje. Říjen
bfozen. 

Jeptiška (Roter E iserapfel). Široká , kulovitá koruna, µro půdy vlhčí, lépe snáší 
polohy vyšší i větrné. Leden-květen. Kuchyňské jablko, ale později se prodává dobře 
i jako tabulové ovoce. Rodí později, ale pak je velice úrodné. Špatný opylovač. Rádo 
t rpí fusicladiem a rakovinou. Doporučuje se méně a jen pro polohy vyšší. 

Strýmka. Plody prostředně velké , poživatelné teprve od března. Vydrži však i do 
července, chuti ne zvlášt.ní, ale dobře prodejné na ja.ře i v létě. Kuchyňská odrůda. Strom 
vysoký, rozlehlý. Miluje půdy těžší a vlhčí. H odí se dobře na mírně zatrávené svahy, 
dosahuje vysokého stáří. Rodí později, a le pa.k stále. Špatný opylovač. Dopravu snáší 
i bez balení. Do stromořadí k cest ám se doporučuje, rovněž i pro vyšší a drnné polohy. 

Coxova reneta. Plod prostřední, prvotřídní chuti. snad mimo bílý zimní kalvil nej
lepší, češe se později, až na počátku října, koncem prosince je již poživatelné a vydrží 
přes únor. Dopravu snáší dobfo. Počíná brzo roditi a rodí bohatě, až příliš bohatě , takže 
nutno plody prot.rhávat.i. Vyžaduje hlinitou , dobře vápněnou půdu , přiměřeně vlhkou , 
ale dafí se i v půdách lehkých i písčitých , dobře hnojených . Stromy tvofí menší koruny, 
snad následkem přílišné úrody. Dobrý opylovač. Hojně vápnit pro náchylnost k rakovině. 
Doporučuje se velice, třeba plody byly při hojných úrodách menší. 

Harbertova reneta. Plody velké, chuti příjemné, ač ne prvot.Ndní, rády křenčí. Též 
dobré kuchyňské jablko. Strom má velké široké koruny , je málo náročný na půdu, ale 
v těžkých , vlhčích půdách trpí rád rakovinou. Listopad- únor. Lépe prospívá v polohách 
vyšších a netrpí tam tak strom a1ů plody. Dopravu snáší velice dobře. Roditi začíná 
později. Špatný opylovač. Nedoporučuje se. Máme plody lepší a úrodnější. 

Blenheimská reneta. Ovoce velké, chut i renetovité, ušlechtilé, velice rádo křenčí. 
Strom mohutný, rozložitý , dosti náročný na půdu. Rodí později a poměrně málo. Říjcn
duben. Nedoporučuje se. 

šampaňská reneta. Ovoce prostřední i menší, až malé, chuti velmi dobré. Říjen
únor. Dobrý opylovač , ale kvete pozdě, koruny malé, husté. Pt\du vyžaduje živnou, 
hlubokou, dobře vápeněnou, snáší dobře vítr. Plodí záhy a hojně. Rád trpí rakovinou a je 
dosti choulostivý oproti mrazům. Nedoporučuje se u nás hlavně pro malost plodů . 

Jak vidno z poznámek k seznamu připojených , všecky tyto ocb:ůdy u nás doporučiti 
nelze, poněvadž podmínky celkové jsou u nás přece jenom jiné jak v Německu. 

K výše zmíněným odrůdám podávám nyní dodatky i s popisy jednot livých odrůd 
sadových , které dr. Kamenický doporučuje ještě mimo odrůdy nahoře doporučené ve 
své knize „ Ovocnářské oblasti československé" . Z nich vybfrám si, abych sortiment sa
dový co nejvíce obmezil, odrůdy pouze nejhodnotnější. 

Dr. J{ amen i c kým clo poručené o cl rí't d y 1 e t ní. 

Prťlsvitné žluté. Stromy neveliké s malou korunou , nenáročné, nehodí se do stromo
řadí sihůčních pro lákavost raného ovoce . Konec července-srpen, ovoce choulostivé, 
jako novinka letní hledané, ne příliš chutné, dobré jablko závinové, velice a téměř každo
ročně úrodné. Kdo chce pěstovati ovoce rané, velice doporučení hodné do sadů. Krsek 



244 Sady. 

ovšem raděj i na semenáči, poněvadž na duzénu má pro velkou plodnost slabý vzrůst. 
Dobrý opylovač. Jakostí vyniká však nad ně následující Astrachán červený. 

Astrachán červený. Pěkně červené jablíčko, prostřední velikosti, chuti sladce na
k yslé, dobré, stromy mají objemnou a rozložitou korunu a jsou nenáročné. Ovoce na trhu 
silně žádané. Zraje stejně s Průsvitným žlutým, ale nevyélTží déle než 2-3 týdny. Dopravu 
snáší velice dobře. Velice úrodné. Jako ovoce rané silně doporučení hodné i ·do sadů. 
Dobrý opylovač. Do stromořadí u cest se nehodí pro lákavý vzhled a krádeže. 

Charlamovski. Prostředně veliký plod, více kyselý. Polovic srpna až polovic září. 
Strom nenáročný, s menší korunou , větví silně převislých od tíže plodť1. Rodí brzo, hojně 
a pravidelně. Do stromořadí u cest se nehodí. Dobrý opylovač. Měkké dřevo, v půdách 
mokrých častá rakovina, v suchých padlí. Koruna často rnzlámaná od tíže plodů . 
Dobré jablko pro závin. Do sadt\ se méně hodí, poněvadž v tu dobu máme již 
mnohem lepší ovoce. Dopravu snáší dobře. 

Dr. J{ a m on i c kým dopor u čené od r ůdy podzimní. 

Croncelské. Velké jablko, chuti velmi lahodné. Počátek září-listopad, někdy i do 
vánoc. Citlivé na tlak. Pro dopravu musí se proto česati dříve a ještě pečlivě baliti, ba 
spíše možno říci, že dopravy nesnáší a že hodí se jen pro místní trhy. Strom zdmvý, 
vysoký, pak rozložitý. Rodí záhy a hojně. Dobrý opylovač. Óasný podzimní druh. Hodí 
se do sadů i ve vyšších polohách . Otužilý proti chorobám. Velmi oblíbené a prodejné ovoce, 
snad nejvýnosnější z podzimních ochůd. Lze ho upotřebiti i pro aleje ovocné u cest, ale 
dobře hlídati. 

P casgoodovo jablko. Jedno z největších jablek . Říjen-vánoce i déle. Chuť dobrá. 
Měkké jablko - častá ~onilie (hnití) plodů. Na trhu velice lákavé. Mnoho ovoce padá se 
stromu. Prot o poloha chráněná proti větrt\m. P lodnost začíná záhy a je střídavá, málo
kdy bohatá pro velký odpad. Ovoce též lehko křenčí. Pro měkké dřevo ve vlhkých půdách 
t rpí často rakovinou. Nedoporučuje se. 

Grafštýnské. Ovoce velice jemné ušlecht ilé chuti - plodnost pozdní a i potom ne 
hojná. Špatný opylovač. Do sadt\ ani na cesty se nehodí. 

An tonovka .. Plod prostředně velký, nakyslý, žádné zvláštní chuti. Říjen-listopad. 
Později moučnatí. Strom zdravý, nenáročný, hojně úrodný. Mnoho drobného ovoce. 
H odí se pro P odkarpatskou Rus. Kuchyňské jablko. Do polních sadů, ani na cesty bych 
nedoporučoval pro malost plodů, hojný odpad a ne zvláštní chuť. 

Lebelovo. Ovoce velké, chuti nakyslé, více pro kuchyň a účely pn\myslové. Plody 
křenčí a rády hnij í. Mnoho odpadového ovoce. Stromy ma.jí koruny veliké a silně rozložité. 
Dobře snáší půdy leh čí, dobfo hnojené. Snáší i polohy vyšší, nevětrné. Špatný opylovač. 
Do polních sadů, ani na cesty nedoporučuji . 

Lašské. Lokální odrůda severo- a východomoravská. Strom nenáročný, otužilý . 
P lody nadprostředně veliké, chuti velmi dobré. Úrodnost stHdavě uspokojivá. Opylovací 
schopnost dosud neznámá. Zář'í-nový rok. Na t rhu prodejné. Hodí se clo horských krajin. 
J ako sorta lokáhú. J inak ne. 

Bernské růžové. Plody prostřední velikosti, lnásně červené, modře ojíněné, jemné. 
kořenité chuti . Rodí brzo, pravidelně a hojně. Koruna dosti vysoká, kulovitá, pfovislá. 
Strom nenáročný, ale přece má raději hlubokou a živnou púdu. Říjen-duben. Nehodí se 
kol cest pro lákavost plodů, do sadů poln\ch se rovněž méně hodí. Nesnáší dobře dopravy, 
otlačí se a rádo pak hnije. Proto velice dobře baliti anebo jen pro blizké trhy. Snáší polohy 
vysoké, ale proti větrům chráněné. Dobrý opylovač. 

Grahamovo. Plody veliké, chuti sladce navinulé, ne zvláštní - dobré kuchyňské 
jablko, silně padá se stromt\, proto se hodí jen do poloh chráněných. Dosti málo 
rodí. Dobrý opylovač. Konec září-nový rok. - Nedoporučuje se do sadů, ani na 
cesty. 
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O ch ů d y z i m n í. 

Košíkové. Lokální odrůda z Vysokomýtska a Litomyšlska . Význam jen lokální. 

Malinové holovouské. Lokální odrůda východočeská , ač se osvědčila místy i na Mo
ravě. Plody střední velikosti, velice dobré, jemné chuti. Nedaří se všude. Nedoporučuje se, 
leda jako místní oclrůda. Fusicladium, červivost . 

Matčino (Nonetit) . Prvotřídní tabulové jablko, střed1ú velikosti, pěkně červené , 
velice dobře prodejné. Listopad- únor. Dopravu snáší velice dobře. Strom menšího 
vzrůstu, málo rozložité koruny , otužilý proti chorobám. Schopnost opylovací neznáma. 
Rodí záhy a dobře. Doporučuje se do sadú i do zahrnd a do stromořadí. 

Ananasová reneta. Plody malé, zelenavě žluté, výborné chuti. Drobný vzrůst , dřevo 
měkké, silně rakovině podléh a,jící. Velice málo odolné proti škůdcům. Nehodí se do sadú 
pro malost a choroby . 

Anýzové české. Lokální odrůda dolního Polabí. Strom bujný, rozložitý , velmi plodný , 
otužilý proti chorobám . Plody prostřední, výborné chut i. Říjen-únor. Doprav u snáší 
dobře. Oblíbené tržní a vývozní jablko lokální. Opylova cí schopnost neznáma. Doporučuje 
se jen jako lokální druh. 

K utschcrovo. Lokální odrůda dohúho Polabí. Stromy velké s rozložitou korunou, 
neznámé opylova.cí schopnosti. P lody velké, žluté, zastřené karmínovou červeiú, chuti 
velice dobré. Druh jen lokální. 

Ifrasokvět žlutý. P lody veliké , chuti lahodné. Říjen-b:fozen. Strom velice náročný 
n a půdu i polohy . Snáší těžko dopravu. Rád rakovatí. Plodnost ne1ú příliš velká. P ro 
sady se nedoporučuje . 

Malinové hornokrnj ské. Plody středně veliké, chut i výborné, barvy tmavě červené. 
List opad-duben. Moučnatí, n:ení-li uschováno v chladném a dostatečně vlhkém sklepě. 
Strom značně ot užilý , hlavně clo vysokých poloh se hodící, ale vyžaduje všude dobré půdy. 
Tvo:H mohutné koruny . Na trhu velice hledaná oclrůda. Rodí záhy, stále a hojně. K do
pravě pečlivé balení . Vyhovuje-li púda a úschov a , doporučuje se. Opylovací schopnost 
neznáma . 

Batu]. P lody středně veliké, chut i příjemné, navinulé. Listopad-březen. Citlivý 
pTO dopravu , proto pečlivé balení. Neiú prvotřídní. Strom zdravý s rozložitou, vznosnou 
korunou, nenáročný, rodí obstojně. Lokáhú odrůda Slovenská a P odkarpatoruská. Nedo
poručuje se jinde. 

Libinsk é. Lokální odrůda sever1ú Moravy. P lody až velké, chuti sladce navinulé, 
dobře prodejné. Stromy bujného vzrůstu, s vysokou kulovitou korunou, velice otužilé 
i proti chorobám . . Dosahují vysokého stáří. Sch opnost opylovací neznáma. J en lokální 
odrúda . Listopad-březen, i květen . 

Chodské. P lody prostřední, chuti příjemně kořenité, vych ží i přes březen. Stromy 
mohutné, nenáročné, úrodné i pro vyšší polohy . Oclrúda jen lokáhú. 

Pasecké vinné. K.rajová ochúda v .okolí St ernberga na Moravě . 

Jaclernička moravská. Krajová cenná odn".lcla Valašská, Lašská a Kravař-ská na Mo
ravě . Ovoce prostřední velikosti , barvy žluté, slabě červenavé na sluneční straně , s leh ce 
kořenitou příchutí. Dopravu snáší dobfo . Vy drží i přes duben . Stromy zdravé, vznosných 
korun. Plodnost pozdní a prostřední. Lok ální odrůda. 

Vilémovo. P lody naclprostřední velikosti, chut i podřadněj ší, ale příjemné. Listopad
duben. Hlavně kuchyňské jablko. Značně červiví. Dopravu snáší dobfo. V okolí Saalfeldu 
v Německu platí za prvotřídní tabulové a dopravní ov oce a nmú prý červivé . U nás rodí 
později a nestejnoměrně . Nedoporučuje se. 

Vcjlimck červen ý. Lokáhú odrůda Podkarpatské Rusi. Ovoce prostřední velik osti, 
chuti sice dobré, ale nikterak zvláštní, vydrží pozdě do jara . Dopravu snáší bezvadně. 
Stromy rozložité, ot užilé, skromné, střídavě plodné . Odrůda jen lokální. 
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Panenské. Krásně červeně zbarvené jablíčko , maličké, pod slupkou narůžovělé, chuti 
jemné, sladce navinulé. Hojně padá se stromu, rádo červiví. Stromy žádají hlubokou 
živnou a přiměřeně vlhkou půdu. Plodnost začíná záhy a je uspokojivá. Dobrý opylovač '. 
V obchodě je hledáno a dobře placeno. Dopravou netrpí. Lze je pěstovati v sadech ne 
příliš větrných. Pro svou maličkost však se méně pro sady doporučuje , jakož i proto, že 
hojně padá. 

l{anadská reneta (kmínová reneta). Plody velké, nestejné, chuti lahodné, jedna znej 
lepších stolních odn"td, prodává se lehko a draho. Strom rozložité koruny, velmi náročný 
na půdu, rodí málo. Ráda křenčí. Opylovač špatný a i jiný mi odrůdami dá se špatně opy
lovati. Na jánčeti rodí hojně . Nedoporučuje se do sadů. 

Solivarslcé. Plody nadprostřední, vzhledu lákavého, dopravou netrpí, chuti navinulé, 
lehce kořeněné, rády křenčí. Odrůda jen Slovenská a Podkarpatoruská. Je jich několik 
typú, z nichž nejznámnější je Solivarské ušlechtilé, odrúda pro Slovensko nepostradatelná. 
- Úrodnost uspokojivá. Nedoporučuje se do sadú jinde. 

Jonathan. Odrůda americká , dosud jen na Slovensku a Podkarpatské Rusi se dařící, 
velice choulostivá proti padlí a škúdcúm. Plodnost uspokojivá, občas nadprúměrná, rodí 
záhy. Ovoce prostřední velikosti, sytě červené, výborné chuti, tabulové, dopravu snáší 
dobře, stromy střední velikosti, se značnými nároky na púdu. Ovoce vydrží do května 
i déle. Nejlepší a nejhledaněj ší ochůda tržní. Dosud jen pro Slovensko a Podk. Rus. U nás 
dosud není plně vyzkoušeno a proto nedoporučuje se pro sad. 

Kožená zimní reneta. St rom náročný na púdu, podléhá silně rakovině, zejména v těž
kých studených púdách, rodí záhy a dosti. Špatný opylovač. Má velice rozlehlé koruny. 
Plody prostřední velikosti. Češou se co nejpozději a potřebují vlhkou, ovocnou komoru, 
jinak vadnou. Chuť výborná, renetovitá. Prosinec-květen. Se stromu silně padá. Pro 
svou náročnost na půdu, náchylnost k rakovině a patlav ost plodť1 se nedoporučuje pro sady. 

Parkerovo. Plody prol?třední, spíše menší, chuti jemné, sladce aromatické. Prosinec
květen. Strom má mírný vzrúst , koruny menší, kulovité. Vyžaduje půdy vlhké, přiměreně 
hluboké, živné a dobře obdělávané. Snáší i vyšší polohy, zejména kde je půda a ovzduší 
vlhčí. V půdách nevhodný ch, zejména suchých , značný odpad a červivost. Sklízí se velmi 
pozdě, aby nevadlo. Ovoce na trhu velice hledané a dobře placené. V púdách jemu odpo
vídajících se do sadú doporučuje vzdor t omu, že ovoce je menší. Dopravu snáší dobře. 

Wagenerovo. Jablko amerického púvodu , prostřední velikosti, krásně žlutočervené, 
hodící se velice dobře k doprav~. Prosinec-červen. Chuti výborné. Stromy jsou zdravé, 
značně otužilé, záhy rodí, pravidelně a hojně. Do stromořadí u cest se nedoporučuje. 
Koruny souměrné, men ší, do šíře jdoucí. Miluje půdy hluboké, živné, přiměřeně vlhčí. Hodí 
se i pro polohy vyšší. Dobrý opylovač . Tu a t am trpí v menší míře fusicladiem a padlím. 
Do sadú se doporučuje . 

Punčové. Ovoce prostřední velikosti, chuti příjemně kofonité. Nejlepší chuti nabývá 
teprve v prosinci a drží se až do července . V okolí dolního Polabí nejcennější odrúda tržní. 
Je barvy žluté, na slunci lehce ožehlé. Strom je dosti náročný, miluje živnou, hlubokou 
a vlhkou púdu. Da.ří se i ve vyšších polohách. Opylovací schopnost neznámá. Rodí velmi 
hojně, takže nedosáhne velkých rozměrú. Výborná lokální odrúda sadová. 

Ontario. Plod veliký, zpočátku zelený , na lúžku vybar vuje se krásně do žluta s živým 
červeným líčkem. Chuti velice dobré . Uchov ává se až do června i déle. Velice známá od
rúda a náleží k nejlepšímu t ržnímu ovoci. Stromy nenáročné, daří se v šude i ve vyšších 
a nechráněných polohách a patří mezi slaběji rostoucí. Proto, kdo chce pěstovati krsky, 
tyto raději na semenáči, rodí hojně a pravidelně . Dobrý opylovač . Prvotřídní tabulové 
i tržní ovoce . J sou dvě variet y : nižší zploštělá, mdlejší barvy, drnhá vyšší, živě pruho
vaná . Hodí se výborně do sadů i stromořadí. 

Dostali bychom tedy po rekapitulaci a po uvážení všech okolností asi následující 
rozVTh nejvhodněj ších ocb.'úd: 

1. Odrudy nejlépe vhodné pro polní sady a plantáže : Boscoopské, Landsberská, Bau
mannova reneta , Řehtáč soudkovitý, Bojkovo, Coxova reneta, Croncelské, Bernské rú
fové1 Matčino , Wagenerovo, Ontario. 
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2. Odrůdy pouze za určitých podmínek vhodné: Parména zlatá, J eptiška, Ušlechtilé 
žluté, Průsvitné žluté, Astrachán červený, Lašské, Košíkové, Anýzové české, Kutscherovo, 
Malinové hornokrajské, Batul, Libinské, Chodské, Pasecké vinné, Jadernička moravská, 
Vejlímek červený, Solivarské, Jonathan, Parkerovo, Punčové. 

3. Odrůdy pro mírné stráně, je-li puda dostatečně hlitboká ci netrpí-li suchem: Lands
berská, Kardinál žíhaný, Bojkovo, Strýmka, Ontario , Baumannova reneta, Coxova reneta, 
Croncelské, Bernské růžové, Matčino. 

4. Odrudy pro polohy vyšší přes 400 a pod 600 m n. m. : Parrnéna zlatá, Landsberská 
renet a, Baumannova reneta, Řehtáč soudkovitý, Bojkovó, Jeptiška, Cron cclské, Bernské 
rítžové, Malinové hornokrajské, Parkerovo, Wagenerovo, Ontario. 

5. Odrudy jen pro blízké trhy a rychlý odbyt: Gdanský hranáč , Croncelské, Průsvitné 
žluté, Astrachán červený. 

6. Odrudy pro stromofadí kol cest : a ) Cesty užší: Parména zlatá jen pro vyšší polohy, 
Panenské české pro vyšší polohy, Strýmka pro drsné vyšší polohy, Coxova reneta, Mat
čino, Ontario a ve vlhčích půdách i Parkerovo. 

b) Cesty široké: La.ndsberská reneta, Boscoopské, Baumannova reneta, Bojkovo pro 
vyšší polohy, Croncelské pro vyšší polohy, Ontario. 

Z hruš ní doporučuje Janson tyto odrůdy j a ko nejvdě čnějš í: 

a) Odrůdy letní. 

Williamsova máslovka (Čáslavka) . Nejúrodnější a nejméně náročná odrůda. Pro 
velkou úrodnost žádá však živnou půdu a dobře hnojenou. Ovoce žluté, chuti jemné, mírně 
kořenité, nadprostřední velikosti. Dozrává ke konci srpna, ale vycb:ží nejdéle 14 dnú. 
Strom zdravý, odolný proti chorobám, koruny prostřední. Ovoce na trzích i v cizině 
velice hledané, protože je nejep chuti výborné, ale nej lepší hruškou pro zaváfoní. V t om 
ohledu je známou delicat esou. P ro dopravu do ciziny, kterou snáší dobře, musí se česati 
ještě za zelena asi v druhé polovici srpna. Krsky lze pěstovati jen na semenáči. Doporu
čuje se velice. 

Špinlm (Smolnice). Ovoce menší, nelákavé, ale zvláštní výtečné chuti. Dozrává 
koncem srpna, v polohách drsnějších i o měsíc později. Nevy<h:ží dlouho, musí hned na trh, 
kde je ovocem oblíbeným a hledaným. Strom je nenáročný, roste i v půdách hubených 
a i vyšších drsných polohách, kam vlastně nejvíce se hodí. Rodí pozdě, ale pak hojně 
a pravidelně, trpí často fusiclacliem. Špatný opylovač. Doporučuje se pro vyšší polohy. 
Pro krsky se nehodí. 

b) Odn1dy podzimní. 

A vmnšská. Ovoce prostředně velké, chuti výborné, j emně kořenité. K. poz1varu 
schopno od poloviny září do poloviny října. J edna z nejpřednějších odrůd tržních i vý
vozních. Strom zdmvý, bujně rostoucí , plodnost velice hojná a téměř pravidelná. Má 
jedinou vadu , že místy trpí fusicladiem. K.cle netrpí, osvědčuje se výborně a pak je do 
sadů velice doporučení hodna . Krsky je lépe pěstiti na semenáči , ježto na kdouli se pHliš 
vysílí a potom nerodí a nerostou, nejsou-li dobře hnojeny a ošetřovány každoročně. 

Charneuská. P lody veliké, nazelenale žluté, výborné kořenité chut i. P ro obchod češe 
se v druhé polovině září, k jídlu dospívá asi za 14 dnú a udrží se 3-4 týdny. Stromy jsou 
nenáročné, ale lépe prospívají v půdě teplejší, hodí se však i do vyšších poloh před větry 
poněkud chráněných. Rodí záhy, hojně a každoročně . Dobrý opylovač. Krsky jen na 
semenáči. Doporučuje se. 

Boskova lahvice (Alexandrovka, J{aisorkrono). Ovoce velké, zlatohnědé, s výtečnou 
pikantní chutí. Patří rozhodně mezi nejlepší hrušky. Vývozní odrůda první třídy, rovněž 
i tržní. Dopravu snáší velice dobře. Očesaná vycfrží dlouho i do listopadu. Požívání 
schopna již od října. Stromy zdravé, silné, se vznosnou korunou. Daří se všude i v polohách 
vysokých, hodí se i do stromořadí u cest. Nejlépe rodí jako vysoko- a polokmen. Krsky 
lze pěstiti jen na semenáči, ale zdá se, že plodnost jejich není taková jako u vysokokmenů 
a polokmenů, kde rodí hojně a každoročně. Do sadú je velice doporučení hodna. 
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Odrůdy zimní. 

Diclova máslovka. Říjen-leden. Ovoce nadprostřední, výborné, kořeněné chuti, na 
trhu i v cizině velice hledané. Pro dopravu se dobře hodí. Strom zdravý, ale žádá vždy 
dobrou živnou púdu a především teplou polohu. Jinak ovoce ztrácí na jakosti a nedozrává 
dobře na lúžku a strom mimo to trpí fusicladiem v nevhodných polohách. Stromy mají 
úzkou korunu, nerodí hned, ale pak pravidelně a hojně. Opylovač je špatný. Za výhod
ných podmínek doporučuje se velice. Krsky pro sad jen na semenáči. 

Pastornice. Plody nadprostřední velikosti, protáhlé. Chuti neiú zrovna, prvotřídní, 
ale je to hruška zimní. Češe se počátkem října a čím později , tím lépe. Vydrží však do 
konce lecl11a i déle. Mínění o ní jsou i u autorit povolaných velice rúzná. Tak dr. Kamenický 
praví: „ Ježto je odri'Lclou na trzích hledanou, je pro velké plantáže nepostrádatelnou" . 
Velkovývozce a velkoobchodník ovocem Šna.jdr praví zase, že na cizích trzích je neprodej
ná a i u nás málo oblíbena. Pravdou asi bude to, že vyžaduje živnou půdu a především 
teplo. Pak ovoce je hodnotnější a chutnější, je-li však půda a poloha studená, neuspokojuje. 
Nutno uvážiti však, že je to hruška zimní, kterých není mnoho a že je to strom zdravý, 
nenáročný a odolný proti chorobám a rocU stále a hojně. Proto doporučuje se všude tam, 
kde poloha teplá vyhovuje. Krsky jen na kdouli. 

:Mimo zmíněné odri'Ldy doporučuje Kamenický ve své knize ještě tyto: 

a) Odrůdy rané. 

Magdalénka. Ovoce neveliké, zelené, chuti velice příjemné. Uzrává do poloviny čer
vence, tedy asi 5-6 týdnů před Williamsovou. P ro obchod se češe za tvrda. Plody rychle 
uzrávají a musí se také brzo prodati. Na trhu jsou hledány pro ranost. Strom nenáročný, 
s l·ídkou pod tíhou plodů rozkleslou korunou. Žádá hlubokou půdu a teplou polohu. Dobrý 
opylovač. Kdo chce pěst9vati ovoce rané, doporučuje se. Pro krsek se nehodí, a když, tak 
jen na semenáči. · 

Blanketka. Žlutozelené menší plody, chuti příjemné, poněkud kořenité. Pro kuchyň. 
Stromy zdravé, otužilé s mohutnou korunou. Opylovací schopnost neznámá. Červenec. 
Pro krnek se nehodí. Lokální odnl.da Českomoravské vysočiny. 

Císařská letní. Ovoce nadprostřední velikosti, barvy zelené, chuti muškátové, rnzplý
vavé, v plné zralosti sežloutnou . Stromy zdJ·avé, koruny pyramidální, pod tíží plocli't roz
kleslé, i ve vyšších polohách dobře rostou. Rodí brzo, pravidelně a hojně . Opylovací 
schopnost neznámá. Uzrává v první polovici srpna. Pro lrrsek se nehodí. Lokální odrůda 
severomoravská. 

Muškatelka šedá. Plody spíše nadprostřední, zelenošedé, chuti výborné, šťavnaté. 
Uzrávají počátkem srpna a vyili·ží 10- 14 dnů. Stromy velice nenáročné, obrovského 
vzrústu, nepodléhající chorobám. Daří se všude; v polohách nižších i vysokých, ba lze ji, 
jsou -li jinak podmínky příznivy (půda), pěstovati ještě se zdarem i ve výškách nad 600 m, 
které se již považují za konečnou hranici, kde lze stromy ovocné ještě pěstiti. Plodnost 
nastupuje později, ale pak jest ohrnmná. Na trhu jest velice oblíbeným ovocem , pro vývoz 
se méně h odí, poněvadž dlouho nevym·ží. Jako raná om·úda doporučuje se velice do sadit. 
Dozrává 14 až 20 dml. po Magdalence, asi 3 týd11y před Williamsovou a asi 14 dnů před 
Trevouskou. Pro lusek se nehodí. 

Trévouská. Plody nadprostředně velké, ba.rvy zelenavě žluté, uzrávají před polovinou 
srpna a vydrží i několik týdnú. Chuti výborné. DaH se všude, i ve vysokých a m·snýoh 
polohách. Koruna štíhlá. Strom velice plodný , nehodí se k cestám pro velkou lákavost 
plodú. Výborné ovoce tržní i vývozní . Krsek pro sady jen na semenáči. Doporučuje se 
jako raná odrůda. 

Jihomoravská letní. Ovoce žluté, hojně tečkované, nadprostřec11ú velikosti, chuti 
je.mné, sladce navinulé. Uzrává v 2. polovici srpna a vydrží 10- 14 dnú. Ovoce velmi 
hledané. Stromy tvoří široce pyramidáhú koruny, a faodnost je pravideh1á, značná, často 
obrovská. Stromy otužilé proti mrazu i chorobám. Pro h sek se nehodí. Lokální ochůda 
jihomoravská .. 
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IOappova máslovka. Ovoce nad prostřední velikost i, lffásně žluté, dobré chuti. Uzrává 
v 2. polovici srpna. H odnotná hruška. Strom zdravý, nenáročný, s vyšší silnější k orunou, 
rodit i začíná později, pak pravidelně, ob rok hojně. Krsky pro sady jen na semenáči. 
Opylovač dobrý. Nedostihuje však nikdy jakostí a plodností Williamsovy čáslavky ani 
Trevouské, kt eré dozrávají v tutéž dobu a mimo to jsou dHve plodny. P roto, a aby sor
t iment se příliš nerozšiřoval, nedoporučuje se nijak zvláště . 

Solánlca. Ovoce prostřední, podlouhlé, zelenavé, v zralosti žluté, jemné, aromatické 
chut i. P ro t rh a vývoz češe se pfodčasně, již po 10. srpnu , aby byla sch opna vývozu. 
Dopravu snáší velice dobře a vydrží 3-4 týdny. Na t rzích je oblíbena. Strom otužilý, 
nenáročný, s vysokou korunou, dali se však nejlépe v hluboké hlíně, v polohách vyšších , 
p:fod větry chráněných. Domácí česká oclrůda, začíná roditi později a rodí střídavě velmi 
hojně. Vhodná též pro stromořadí při cestách . Pro krnky se nehodí. Doporučuje se. 

b) Ocl rf1dy p odz imní. 

J{ongrcsovka. Ovoce až velmi veliké, chuti ne zvláštní, místy až přitrpklé, což závisí 
od polohy a klimatu . Vyžaduje mnoho tepla . Stromy nehodí se do stromofaclí, plodí z{thy, 
hojně a stále. Zralé plody se rychlo kazí. P ro ménč hodnotnou chuť a rychlou zkázu plod ti. 
a proto, že v tu dobu (v září) máme mnoho hodnotnějších odrůd se nedoporučuje . 

Salisbmyho. P lody rezovité, prostřední velikosti, nelákavé, ale chuti výtečné. Sklízí 
se v druh é polovici záH a vych·ží nejdéle 14 dnú. Strom zch avý, nenáročný, daří se i ve 
vyšších polohách , kde se může pěstovati jako náhrnda Boskovy lahvice, je však zbytečná 
tam, kde se Boskova lahvice dobře dali, poněvadž tato má nesporně lepší vlastnosti. 
Pro krsek se nehodí a k dyž, tak jen na semenáči. 

H ardyho múslovka. Ovoce nadprostřcclní velikosti, slupky šedozelenavé, většinou 
lffy té bronzově skořicovou korkovinou , na slunci zarudlou. Duž~a plodu lososově na
rúžovělá, chut i výborné, sladce k o:fonité, lahodně rozplývavá. Ceše se v polovině září 
a u chová se až 4 týdny . J edna z nejhodnotnějších t ržních a vývozních odn\d . Strom 
zdravý, nenáročný, počíná roditi později, ale pak pravidelně a hojně. H odí se též do stro
mořadí, ale neh odí se do příliš větrných poloh . Dobrý opylovač. Krsky jen na kdouli, 
pro velkosady však semenáč. Kde je stanoviště poněkud pHznivé a chráněné, doporučuje 
se velice . 

J{řivice. Ovoce velké, sytě žlut é ve zralosti a na sluneční straně červené . V půdách 
činných , píséitohlinitých a v slunné poloze je chut i velice dobré, v půdách těžších a chlad
nějších polohách je fopovitá. U nás ve Slezsku, k de byla vždy řepovitá, značně se zlepšila 
a stala se máslovitou a velice dobrou, byla-li předčasně, již v ch·uhé polovici srpna sklízena 
a dobfo uložena . Vychžela pak i do ledna. V půdách jí odpovídajících češe se ovšem 
později . Strom je zdravý, otužilý, pyramidální štíhlé koruny a je dobrý opylovač. Krsky 
jen na semenáči. Pro nejist é a často jen na slunci závislé zrání se nedoporučuje všude, ač 
rodí hojně . 

c) Odri'Hl y z imní. 

Presiclcnt Maas. Ovoce velké, zelen é, chut i jemné, máslovité, češe se na počátku října 
a vydrží i pfos Nový rok. J edna z n ejlepších zimních hrušek. St romy s menší korun ou 
vyžadují dobré, živné púdy, rodí později, pravidelně, nikdy mnoho . Eventuální krsky 
jen n a semenáči . Nedoporučuje se pro slabou úl'Odnost. 

L ucasova. máslovka. Plody nadprostřední velikosti, v zralosti zelenožluté, rezovitě 
tečkované, chut i dobré, lehce kořeněné. Říjen-leden. Stromy mohutného vzrůstu, 
koruny jehlancovit é, rodí záhy a hojně . Špatný opylovač . V Čech ách pěstuje se nejvíce 
n a dolním P olabí a je hruškou vývozní. Míst y neuspokojuje chut í . Krsky pro malé sady 
n a kdouli, pro velkosady jen na semenáči . Povšechně a všude nelze doporučiti. 

Pa.říža.nka (Comtessc de Pal'is) . Hruška_ francouzská, nadprostřední velikosti, barvy 
špinavě zelené, porezavělé . Výb orné chut i. 1-{,íjen- únor. Dopravu snáší bezvadně. J edna 
z nejlepších odrúd zimních . St rnm bujně rostoucí, málo náročný, proti ch orobám otužilý , 
ale místy přece trpí fusicladiem, rodí brzy a velice dobře . Dobrý opylovač . Pro nevábivý 
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vzhled doporučuje se do stromořadí k cestám. Doporučuje se do sadů velice tam, kde netrpí 
fusicladiem. Krsky pro velkosady jen na semenáči, jina.k na mezišlechtění, v dobré půdě 
na kdouli. Podle Kamenického nutno tuto odrůdu odlišovati od Comte cle Paris (Pařížská) , 
která nemá významu pro hospodářské výsadby, protože je méně ce1má. 

Ifoporeěka. Ovoce malé, žlutavě zelené, chuti výtečné. Lze ji uchovati i clo března. 
Stromy obrovitého vzrůstu, širokých korun, dosti náročné. Strom i plody trpí silně fusicla
diem a zdá se, že všude. Nedoporučuje se. 

Na základě dlouholetých zkoušek doporučil bych ještě následující hrušku: 

Tongreska. Ovoce nadprostřední velikosti, krásně zbarvené, chuti znamenité. 
sladké, rozplývavé a kořenité. Češe se v druhé polovině až ke konci září a vydrží přes celý 
říjen, někdy i clo listopadu. Znamenitá odrůda tržní a hodí se dobře i pro vývoz. Dopravu 
snáší dobře. Stromy zdravé, odolné proti chorobám, prostředně velkých konm. Daří se 
všude. Krsky pro velkosady jen na semenáči, jinak na mezišlechtění, ale ještě lépe na se
menáči. 'úrodnost je velmi hojná a každoroční. Hodí se výborně do sadů. Masový rodič . 

Rekapitulace: 

1. Odrůdy hrnšlcové nejlépe vhodné pro polní sady a plantáže ovocné: Williamsova, 
Charneuská, Boskova lahvice, Muškatelka šedá, Trev ouská, Solánka, Paříža.nka, Hardyho 
máslovka, Tongreska. 

2. Odrit,dy jen za určitých podmínek vhodné: Avranšská, Dielova máslovka, Pastor
nice, Magclalénka, Křivice, Lucasova, Blanketka, Císafoká letní, Jihomoravská letní. 

3. Odri/,dy vhodné do stromofadí lc cestám: Špinka v polohách vyšších, Boskova lahvice, 
Solanka„ Pařížanka. 

4. Odrůdy vhodné i pro vyšší polohy: Špinka, Boskova lahvice, Charneuská, Muška
telka šedá, Trevouská, Solánka, snad Salisbmyho jako náhrada Boskovy lahvice. 

Jak viděti, clo sortimentu sadařského zařadil jsem pouze ty odrůdy , jež se stanoviska. 
pěstitelského a obchodního nejvíce vyhovují jak svou jakostí, tak i hojnou a praviclelnou 
plodností a odolností proti nemocem. Je sice pravdou, že zbývá ještě veliký počet odrůd 
dobrých , jichž jsem nezařadil, ale žádná z nich nevyhovuj e tak všestranně stanovisku 
obchodně sadařskému, j ako jmenované. Ani všech odrúd doporučovaných velkovývozcem 
p. Šnajdrem, t edy jistě obchodním znalcem , jsem užíti nemohl, poněvadž mají své značné 
vady. Tak na př. Viennská málo rodí a hojněji jenom občas. Le Lectierova většinou mimo 
zvláště teplá místa anebo kraje teplé nedozrává. Děkanka zimní trpí toutéž vadou a mimo 
to silně fusiclacliem, a nelze ji pěstovati v sadech ani v našich nejteplejších krajích atd. atd. 

Tím ovšem není řečeno, že by sortiment nahoře uveřejněný musel býti neomylným 
a platným pro všecky kraje republiky, poněvadž , jak již bylo řečeno , každý kraj má své 
zvláštnosti a ty nutno respektovati, ale rovněž tím není řečeno, aby každý sadař pěstil 
ve svém sadu všecky odrůdy doporučeného sortimentu, nýbrž pouze ty z nich , které se 
v dotyčném kraji nejlépe daří a ty aby pěstoval převážně. To však není možno bez pevné 
organisace, kterou by mohly provésti naše župy zahrádkářské a doporučiti k pěstění ve 
svých župách pouze odrůdy nejosvědčeněj ší. 

Druhým motivem, který mě při zpracování tohoto oddílu vedl, bylo zabrániti té 
ohromné roztříštěnosti v pěstování odrúd bez ladu a skladu pěstiteli doporučovaných. 
J enom hrušek je asi 600 odrůd, v kterých se není možno ani vyznati, odrůd jablkových 
asi 1000. Pěstění v šech těchto odrůd bylo by čirým šílenstvím a v ohledu národohospodář
ském sadařskou sebevraždou. 

Zahrádkář, který pěstuje ovoce pouze pro sebe a ne pro obchod, ať si pěstuje co chce, 
ale ne sadař, který pěstuje ovoce, aby je prodal. 

A ještě na jednu věc nutno upozorniti. V republice naší daří se daleko lépe pěstování 
hrušek než jablek , které daleko více trpí chorobami než hrušky. Naše hruška je 
vývozním předmětem prvotřídním a daří se všude ve všech krajích velice dobře a stálo 
by jistě za uváženou, zda by nebylo lépe v krajích, kde jabloně nedobře prospívají, dáti 
pfodnost pěstování hrušek a pěstovati jablka za to ve větším množství tam, kde podmínky 
jak půdní tak klimatické jim lépe odpovídají. Jak již vícekráte bylo řečeno , jsou to pře-
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vážně místa o větší nadmořské výši a tam, kde záření sluneční není tak intensivní, jakož 
i v půdách o větší vlhkosti. Jabloním odpovídá lépe mořská výška kol 300 m nad hladinou 
mořskou i výše, za to níže se jim tak dobře nedaří. J e známo, že i nejchoulostivější jablko 
- bílý zimní kalvil - prosperuje nej lépe v údolích a na stráních kol :.M.eranu v Alpách. 

Pficházíme k další důležité otázce, 

pěstováni podplodin v sadech. 

2ádný sad , ať již t o je velkosad, malosad či zahrádka sadařova, nebude se finančně 
vypláceti, dokud jsou stromy malé a dokud nedostavila se plná plodnost stromťt ovoc
ných. Zejména nebudou se vypláceti tam, kde je osazuj eme vysoko- nebo polokmeny na 
semenáči , poněvadž plodnost těchto dostavuje se teprve později, průměrně teprve 8. a.ž 
10. rokem. Ovšem stromy začnou roditi již dříve, ale s plodností, která by se dala peněžitě 
využitkovati, možno počítati teprve 8.-10. rokem. Dvanáctým rokem je plodnost jejich 
již velice hodnotná a roste stále dospívajícím věkem, takže hodnota pozemku tím značně 
rok od roku stoupá. U sadů osazených krsky, což však vždy z různých důvodů není dobfo 
možno, dostavuje se plodnost ovšem dříve, třeba byly i na semenáči šlechtěny, což z dů
vodů souměrného vzrůstu , delšího věku a delší plodnosti do velkých sadů jedině do
poručuji. 

Ale do té doby, než stromy dosáhnou pravidelné plodnosti, nemůžeme půdu nechati 
ležeti ladem a proto pěstujeme na ní vše, co se na půdě pěstovati dá, a těm plodinám, jež 
tam pěstujeme, říkáme podplodiny. Sady obsazujeme pak ovocnými stromy buď tak, 
abychom na nich mohli pěstovati podplodiny pouze do té doby, než stromy dorostou -
čisté sady ovocné - anebo tak, abychom na nich mohli pěstovati podplodiny stále i při 
úplně vzrostlých stromech . Zela se kdo rozhodne pro ten či onen způsob osazení, záleží 
na podnikateli, jemuž podle půdy nebo uvážení nejlepší prosperity pozemku musí býti 
ponechána úplná volnost rozhodování. 

Velkosady. 

Hlavním propagátorem myšlenky zakládání a vedení velkosadů za účely čistě ob
chodními, jsou Američané, Francouzi, Italové a Němci, kde zejména vynikl v posledním 
čase v. ředitel četných velkoplantáží německých, J anson, který hájí důsledně zásadu 
sadů , spojených se současným pěstováním podplodin, opíraje se při tom o praktické 
výsledky vedených ji.m velkoplantáží, a podporuje je i hojnými výpočty statistickými. 
Zkušenosti své uložil ve velkém díle „Der Grol3obstbau" a částečně i v časopise „Der 
Obstbau". 

Vysloveným zástupcem směru druhého - čistých sadů ovocných bez podplodin -
nelze zatím jmenovati nikoho, ale čas od času vyskytují se záva.žné hlasy, zejména v po
slední době Trenkle a i jiní, které dosti přesvědčivě mluví o přednostech sadů čistých . 

Hlavní rozdíl mezi oběma typy sadů ovocných záleží v tom, jak daleko jsou stromy 
od sebe sázeny. 

Janson hájí zásadu, že jednotlivé stromy (vysokokmeny) musí býti nejméně 14-15 m 
od sebe vzdáleny a jednotlivé řady mezi sebou nesmí býti pod 14 m. Jenom tak prý je 
možno pěstovati podplodiny v plném rozsah u a stále po celou dobu žití stromů ovocných, 
kterou můžeme odhadovati na dobu mezi 60-80 lety a bráti užitek z obojího a ne malý. 

Podle Jansona při správném osázení pozemku stromy ovocnými i s podplodinami 
zvyšuje se čistý příjem z půdy o 100%, nehledě ani k tomu, že cena pozemku rok od roku 
značně stoupá. 

K osazení takových sadů užíváme výhradně vysokokmenů na semenáči šlechtěných. 
a sice s hodně vysokým pněm - 2 m - poněvadž polokmeny a nižší vysokokmeny 
znesnadňují značně práci pod korunami, na př. při orání, nakládání pod plod.in na vůz atd. , 
zejména jsou-li starší a větve pod tíží ovoce se ohybají a obyčejně již ohnuté zťtstávají. 
I pod plodinám daří se lépe pod vysokokmenem než pod polokmenem, poněvadž čím vyšší 
strom, tím stínění je menší. 

Kde osazujeme sad třešněmi, sázejme je ve vzdálenosti 18- 20 m od sebe a rovněž 
tak i mezi řady, poněvadž mají koruny příliš rozložité. Kde však povaha půdy nedovoluje 
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sázeti hrušně, třešně a i jabloně, tedy v půdách s vysokou hladinou spodní vody (60 cm 
pod povTChem půdy) a kde můžeme sázeti jenom velkoplodé slívy, renklody časné i pozdní, 
mirabelky, popřípadě i švestky, pak ovšem ty sázíme ve vzdálenostech menších (10-11 m) 
a v téže vzdálenosti i jednotlivé řady od sebe, poněvadž koruny jejich jsou menší. 

Obraz č. 91 a. Stromy hustě sázené, následkem čehož větve dolní stávaji se holými a nesou pouze 
na své horn1 části, kam přichází slunce. 

Sázení ve větších vzdálenostech se nedoporučuje, poněvadž stromy potom vzájemně 
se tak nechrání před účinkem větrů a jiných poruch povětrnostních a mimo to, co zejména 
padá na váhu, vzájemné opylování stromů jest tím do značné míry ztíženo, což má Zf'0 

následek o hodně menší výn osy stromů (viz obraz č. 91). 
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Jsou-li stromy ve správných vzdálenostech od sebe sázeny, nemají ani tehdy, když 
dorostou, na podplocliny příliš škodlivého účinku, který mohou zpt"tsobovati pouze svým 
stínem. 

Podle Jansona obnáší při správném sázem u dorostlých stro1m\ ploch a zastíněná na 
1 ha půdy, pouze 2000 m2, tedy asi pátý díl hektaru. Ostatních 8000 m2 je volných pro 
uormální vzrůst a i zbývajících 2000 m2 je zastíněno pouze určitou dobu denní. Snad by 
to mělo vliv na nestejnoměrné vyzrávání obilnin, čemuž šikovný hospodář může lehko 
odpomoci event . dvojím sečením; jiným poclplodinám, jako bramborům, řepě, anebo 
pícnině. nemůže to ve větší mí.ře škoditi. Tak počítá Jansou úbytek v plantážích ovocných 
na rostlinách krmných o 7-8%. při čemž prý jakost krmiva vůbec se neměm, u bramborů 
úbytek asi o 12%, př.i čemž je i nepatrný úbytek škrobovin, u :fopy není úbytek na úrodě 
a jen na místech zastíněných je úbytek n a cukernatosti řepy odhadován asi na 1/ 5. 

Tyto ztráty v znikají ovšem v t é míře, teprve stromy plně dorost lými, jsou však ne
patrny vzhledem k dvojnásobnému užitku, který půda jak ovocem t ak podplodinami 
přináší . 

J ansou n a základě praktických výsledků dochází zde k závěru, že nejlepší výnosy 
stromů i podplodin jsou t am, kde vzdálenostní míry osazovací jsou , jak b ylo udáno, 
14-15 m. Sázíme-li stromy blíže sebe, budou míti podplodiny menší výnos, sázíme-li 
stromy dále od sebe, bude zase výnos stromů menší. Tak při sadbě stromů 10 X 10 m , 
dají prý podplodiny sice o 25% menší výtěžek, ale plodnost stromú bi.1de za to větší, 
kdežto prý při sadbě stromů 20 X 10 m ztrácí se n a výtěžku podploclin jen 7% a při 
sadbě 40 X 10 m pouze 3%, za to však úbytek na plodnosti stromů je zase daleko větší, 
jednak špatným oplodněmm, jednak t ím, že stromů je o polovičku méně. 

Pěstová1úm podplodin a udržováním půdy pro ně odpadá rovněž obdělávání a kyp
í·em pt1dy pro stromy a odpadá jejich ročm hnojem, které se musí přičísti n a útraty pod
plodin a ne na útraty stromů ovocných , musí však býti každoroční a hojněj ší . 

Pěstovám podplodin má . docela i značné výhody pro stromy, poněvadž vyžaduje 
častěj šího obdělávám a okypření půdy, n a př. při bramborách a řepě a zaručuje dobré 
hnoje1ú. 

Jeteliny, jakož i jiné zelené pícniny této výhody nemají, ba docela ma jí i značné 
nevýhody, že na př. odnímají půdě značné množství vody. Vodu dešťovou spotřebují pro 
sebe takřka všecku a ssají docela vodu i ze spodmch vrstev, a irumo to kořínky jetele 
jdou hluboko do pt\ dy, béřou silně živiny stromům, čim povrch půdy t vTClým a suchým, 
bez možnosti okypřem, což všechno má škodlivý vliv na stromy. Proto není doporučení 
hodno síti jet el jako poclplod.i:nu clo velkosadu, zejména nesmíme ho síti na púdy, nemající 
dostatečné vlhkosti, poněvadž nedostatek vody znamená pro strom neplodnost a strom 
ovocný v žádném případě nesmí trpět.i suchem. 

Rozhodl-li se však přece kdo z rúzných nutkavých ohledů oseti půdu jetelem nebo 
jinou trvalejší pícninou, pak hnojíme púdu jen ledkovými hnojivy dusíkatými, které rychle 
prosakují do spodiny a zde přicházejí k <lobru i kořenúm stromú. Čimme t ak dvakrát 
do roka a sice časně před rozpukem květů na počátku května, po druhé ku konci června 
nebo počátkem července v dávkách o něco větších. Draslo, fosfor a vápno nesmí ovšem 
půdě nikdy chyběti. Ty dáváme j eště před zasetím obilniny, která má prvý rok jetel 
luýti, v množství dvojnásobném i větším jako hnojivo zásobm, t edy na 1 ar 6-8 kg 
40% draselné soli a 8-10 kg Thomasovy moučky, která svým obsahem vápna (50%) 
stačí tvohti rovnováhu zvýšenému množství drasla. Jinak dáváme půdě vápno jen v ob
dobích 3-5letých. Viz hnoje1ú půdy. 

Srst ek nebo rybízu jako podplodin clo velkosachi. neužíváme, ježto znesnadňuje se 
jimi řádné obdělávám púdy pro jiné podplodiny. Velkosacl ta.kový musí býti veden jako 
obyčejné pole a jako nesázíme angrešt ú a rybízú do obilnin nebo do bramború a řepy. 
tak toh o neděláme ani zde. 

J enom n a jednu věc třeba upozorniti. Aby snad při setí nebo sázení podploclin ne
byla těmto věnována péče největší a stromy byly považovány za něco vedlejšího, pocl
fadného, čemu netřeba věnovati péče. Naopak, stromy musí býti ošetřovány zrovna 
s takovou péčí, jako podplodiny, poněvadž by výtěžek z nich byl pak daleko menší . Tak 
zejména nutno věnovati největší pozornost posti'.-ikúm stromú, a řádnému hnojení, které 
musí býti vydatnější, poněvadž zde se dělí o výživu stromy s podplodinami. 
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Potud J anson. Óísla jím uvedená kryjí se skoro s čísly uvedenými prof. Gross
Tetschenem, který udává škodu, způsobenou stromy ovocnými na podplodinách při osá
zení 10 X 10 mna 40% , při osázení 20 X 10 mna 10% a při osázení 40 X 10 mna 5%. 

Ale v nejnověj ší době ozývá se stále důrazněji hlas zastánců jiného mínění, kteří 
propagují zásadu čistých sadů ovocných bez podplodin, jakmile stromy ovocné dospěly. 

Tak zejména Trenkle ve své knize „ Obstbau-Lehrbuch" z r. 1935 hájí důrnzně názor 
že jak sadařství, tak hospodaře1ú na půdě nutno vésti od sebe odděleně a nespojovati jich '. 
aby jedna kultura nepoškozovala druhou tím, že na úkor jedn6 dává se přednost druhé 
a obráceně. Názor svůj odůvodňuje asi takto: 

Osadíme-li 20 ha půdy stromy ve vzdálenosti vzájemné, ku př. 17 X 10 m, vejde 
se nám na ně 1200 stromů. Když tyto stromy dorostou, zbude mezi nimi volné plochy 
pro podplodiny pouze 1/ 3 nebo 1/ 2 (Trenkle nepočítá plochy zastíněné), což činí 7-10 ha. 
Osadíme-li však 1200 stromů na normální a plně postačující vzdálenost 10 X 10 m, vejdou 
se všecky ty stromy na 12 ha a zbude nám 8 ha úplně volné prostory beze stromů a jen 
pro plodiny, či li výsledek konečný je skoro týž. Ale je velkou výhodou, že stromy v tako
vém případě hustěji sázené lépe se vzájemně kryjí a chrám od větrů , lépe se oplodňují, 
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Obrciz č. 92. Sad podle zpOsobu Trenkleho osazený vysokostromy ve vzdálenosti 10 m od sebe. 

lépe se hnojí a ošetřují a i boj proti škůdcům je lehčí, ježto v tom případě ne1ú třeba bráti 
ohled na podplodiny (viz obraz č. 92). J e-li pak půda po <llouhých letech již stromy vy
ssátá, lze založiti sad na druhé, zbývající menší polovici a plodiny zase pěstovati na polo
vici prvé, poněvadž t ato je vyssáta pouze pro stromy, ale je úph1ě zachovalou pro plodiny 
hospodářské . 

Ovšem i tu hájí Trenkle zásadu pěstovati podplodiny i v takovém čistém sadu 
ovocném, ale pěstuje je pouze potud, pokud stromy nedorostly a pěstuje je se zřetelem 
hlavním na stromy ovocné, to jest: stromy jsou mu hlavním účelem a podplocliny vedlej 
ším. Tak na př. nepěstuje tam víceletých podplodin , jako jsou jetel a jiné pícniny, poně
vadž půda nemůže býti dobře obdělávána a mimo to stromy jsou tím značně ochuzovány 
o vodu a živiny, nepěstuje tam podplodin, jež by mu bránily v postřiku stromů proti 
různým škůdcům atd. 

Mimo to Trenkle tV1·dí, že při větší vzdálenosti stromů od sebe trpí i oplodňová1ú 
pylem z jiných stromů, čímž i výnos bývá menší a dalekým sázením nevyužitkuje prý se 
půda ovocná (rozuměj živiny minerální, z nichž žije strom) tak dobře , jako v sadech 
čistých , kde jsou stromy hustěj i u sebe (ve vzdálenostech 10 X 10 m ). „ 

Aby se vyhnul té okolnosti, že plodnost vysokostromů dostavuje se teprve pozdě]I. 
radí Trenkle vedle počáteč1úho pěstění podplodin pomáhati si i tím, že tam pěstujeme 
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v řadách - ne v mezifodách - stromy hojně nesoucí s ovocem ušlechtilým lcrátkého 
věku a brzké plodnosti, jako jsou krsky na jánčeti nebo podle poměrů podnebních, půd
ních a tržních i hojně nesoucí a krátkověké brosk ve, třeba i meruňky, višně, cennější 
slívy, renklody, srstky, rybíz a meziřad můžeme užít i pro podplodiny, jako jsou brambory, 
fopa, obilniny, jahody rané a velkoplodé, rajská jablíčka atd. (viz obraz č. 93) anebo 
osázeti i meziřady - ovšem dále od stromu, aby neškodily - déle žijícími keřovitými 
rybízy nebo angrešty, jak ukazuje obrázek č. 94. 

Tím vysvětlil jsem názory obou směrú. 
Jsem však toho pfosvědčení, že způsob osazování podle Jansona vyh ovuje více rol

níkovi, který i v malých rozměrech může pěstovati sadařství a zvyšovati tak svůj 
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Obrnz č. 98. Řady osázené podle způsobu Trenkleho vysokostromy i krátko žijíclmi 
provisornlmi stromy a s meziřadami určenými pro jednoročnl podplodin y. 
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Obraz č. 9/i. Řady osazené dlouho- i krátkožijicimi provisorními stromy a meziřady kef·ovitými 
angrešty a rybízy i rebarborou, křenem a td„ ovšem všecky tyto věci ve větši vzdálenosti od stromfi, 

aby neškodily kořinkfim ssavým a později vfibec nesměji býti pěstovány. 
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příjem, i vellrnrolniliovi a statkáři, který múže ve větších rozměrech t. zv. polní sady 
zakládati. 

Způsob druhý , čistých sadů ovocných , vyhovuje více velkosadaři z povolání. Při 
způsobu Jansonově je zde ovšem celá řada jiných možností, jak osazovati pole a sady . 
Tak meziřady jednotlivé mohou býti od sebe více vzdáleny, ač se větší vzdálenost mnoho 
nedoporučuje pro ztížené opylování, nebo řady jednotlivé mohou býti osázeny převážně 
jednou oclTůdou hrušní nebo jabl01ú a pouze za účely opylovacími možno vsunouti 
jednotlivé opylovače; mohou býti také sady, kde více druhú ovocných se pěstuje, jako 
na př. jabloně , hrušky, mezi nimi slivoně, renklody, kde je to možno i broskve , meruňky 
atd. , ač je lépe tyto pěstovati oddělenč, ve zvláštních odděleních, poněvadž mohou býti 
pak sázeny v menších vzdálenostech , nebo celé řady mohou sestávati z jednotlivých 
cb,u hú, na př. můžeme celou jednu řadu vysazovati vysokokmeny jabloňovými, druhou 
řadu hrušněmi atd. , ač toto poslední pro vzájemné opylení není mnoho výhodné. 

Míchati mezi sebou na trvalo vysokokmeny a polokmeny nebo docela vysokokmeny 
s krsky se nedoporučuje, poněvadž sad má pak vzhled nejednotný a mimo to ztěžují se 
tím značně všechny polní práce, jež pak nelze stejnoměrně prováděti, mimo různé jiné 
nepříjemnosti. 

Za to mohou býti sady osázeny samými krsky, ale nutno si býti při tom vědom násle
dujícího: Ifrsky na slabé podnoži stojící vyžadují daleko větší péče než krsky na semenáči, 
jednak pro svť1j slabší vzrť1st, jednak pro svoji zvýšenou plodnost. Mimo to nut no při 
krscích na podložce slabě rostoucí počítati i s jinými nepříjemnostmi, jež sice nejsou ne
příjemnostmi v zahrádkách, ale stávají se velice nepohocllnými ve velkých , trvalých 
sadech. Jest to především kratší věk jejich , nestejnoměrný vzrúst, ochůdy velice plodné 
zt1stávají svým vzrůstem daleko za druhými, lákavost ke krádežím nízko visícího ovoce, 
nutnost dobrého oplocení, ztížené obdělávání púdy, silně obmezená možnost pohybu 
půd nimi s koněm nE>bo motorem a škodlivý vzájemný vliv na podplodiny a podplodin 
na stromky, jednak zvýšeným stínem, jednak vlivem kořenů, nalézajících se v povTChních 
vrstvách púdy. · 

To všecko jsou nevýhody, které v sadech velkých padají silně na váhu a které daleko 
pfovažují přednosti krskú n a slabě rostoucí podnoži, spočívající hlavně v časnější a včtší 
plodnosti a dokonalejších plodech. Ovšem zvýšená plodnost dostavuje se jenom při zvý
šené péči o krsky a t a zase silně zatěžuje finanční stránku obchodnicky vedeného podniku. 

Z těch důvodú nedoporučuji ve vell{ých sadech krsků na podnoži slabě rostoucí, 
nýbrž, když už chceme je osázeti krsky , pěstujme je jenom na semenáči a za účelem snaz
šího obdělává1ú půdy nechme jim vyšší k men 50 i 60-70 cm. Krsky takové sázíme pak 
ovšem v těchže vzdálenostech jako polo- a vysokokmeny. 

Docela jinak jest tomu v sadech malých čili v zahradách a zahrádkách obchodnicky 
vedených, kde majitel neklade tolik váhy na pěstování vysokých podplodi.n, jako jsou 
obilniny a kde většinu práce obstarává ručně a sám , event. se svou ro<l.i:nou a může sadu 
krskovému n a slabě rostoucí podnoži věnovati zvýšenou pozornost častějším obděláváním 
půdy, zvýšeným hnojením atd. Takové menší objekty jsou jako stvořeny pro pěstování 
krskú na slabě rostoucích podnožích a dávají pak při řádné péči dvoj- i trojnásobný 
užitek. J enom t y ln'sky, které jsou velice ploclny a hojnou a častou plodností zůstávají 
ve vzrůstu poza,du a brzo se vynosí, jako ku př . Avr anšská, Tongreska atd. - viz seznam 
- ať pěstuje na mezišlechtění nebo semenáč.i . Rovněž i j abloně, které na duzénu pro vel
kou plodnost slabě rostou - průsvitné žluté, Ontario, E vino atd. - v iz rovněž seznam 
- ať pěstuje n a semenáči. 

Výnos t akové po obchodnicku vedené zahrádky, nechce-li kdo pěstovati podplodiny. 
může býti silně zvýšen mezisadbou krsků jabloňových na jánčeti, kde zejména možno 
pěstovati odrůdy nejušlechtilejší a na trhu silně hledané, jako je kmínová reneta nebo 
Boscoopské atd. , které na duzénu nerodí nebo jen málo nebo hodně pozdě. Ovšem musí 
m íti pravé žluté metské svatojánče. 

Že v takových zahradách za vhodných podmínek možno pěstovati i broskve, me~ 
ruňky, révu vinnou, rozumí se samo sebou, a v podmínkách nevhodných velkoplode 
slívy, renklody atd. , jak již vícekTáte bylo vysvětleno, nutno však zdůrazniti, že i zde 
třeba dbáti všech pravidel pro obchodní vedení sadu platných, zejména co bylo zdůraz
ňováno v ohledu mnohooclrůdnictví a volbě vhodných odni.d. 
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O vzdálenostech stromů od sebe v zahradách obchodnicky vedených nebylo zúmyslně 
dosud nic pověděno, poněvadž to záleží na tom, chceme-li v nich pěstovati trvale podplo
diny nebo jen do té doby, dokud stromy nevzrostou a nedosáhnou plné plodnosti a pak 
míti v zahradě jen stromy ovocné bez podplodin. 

V obou případech sázíme stromky do jednotlivých řad tak, jak kolikráte již udáno 
bylo. Chceme-li pěstovati polo- nebo vysokokmeny, sázíme je ve vzdálenostech od sebe 
10 m, chceme-li pěstovati krsky, dáváme je do vzdálenosti 5 m , jabloňky na jánčeti 3 m, 
meruňky 6 m, broskve 5-7 m atd., jak již bylo řečeno. Krsky hrušek na semenáči a me
ruňky a broskve na semenáči přimčřcně dále. Jenom v jednotlivých meziřadách je rozdíl . 
Nechceme-li trvale pěstovati podplodiny, nýbrž jenom do té doby, než stromy vzrostou, 
volíme tytéž míry i pro meziřady, to jest pro polo- a vysokokmeny 10 m, pro krsky 5 m 
atd. , chceme-li však pěstiti poclplodiny trva.le, musí býti meziřady širší, 10-20 m. 

O způsobu osazení takové obchodnicky vedené zahrndy, na př. jen krsky hrušňo
vými nebo jen jabloňovými nebo také jabloňkami na jánčeti atd., nebo vysokostromy 
nebo jinými druhy stromů, o tom rozhodují v prvé řadě půda, klima a velice důležitou 
úlohu hrají v tom i poměry tržní. Spíše však, ježto většinou se jedná o trhy domácí nebo 
odbyt v místě, doporučovaly by se více zahradní sady t akové, kde více druhů ovocných 
se pěstuje, na př. hrušně, jabloně, velkoplodé slívy, renklody, třešně atd. , aby se potřebě 
místní mohlo vždy vyhověti. 

Jinak se ponechává majiteli úplná volnost jednání. J enom jedno se nedoporučuje. 
Míchati vysokokmeny s polokmeny a krsky z důvodů již dříve pověděných. J e-li však 
zde přece přání míti vedle kmenů vysokých i krsky, je lépe sázeti tyto na zvláštním místě 
úplně odděleně. Jinak je tomu však tam, kde sázíme jakékoliv lusky provisorně, to jest 
pouze pro výplň místa, dokud ostatní stromy nevzrostou, a pak je odstraňujeme. V tako
vých případech sázíme však lusky pouze do jednotlivých řad mezi stromy definitivní, ale 
ne do meziřad, které musí zůstati volné pro podplocliny. Co se týče podplodin, lze v takové 
zahradě pěstovati všecko a nejlépe to, co přináší větší užitek. J enom travou zahrada tako
vá oseta býti nemá. Přinášela by sice i tato určitý, ač malý, obchodní zisk, ale není možno 
při ní obdělávání půdy a správné hnoj ení, což by stromům ovocným sili1ě vadilo a nejvíce 
to, že tráva béře stromům potřebnou vodu z půdy, takže tyto trpí pak nedostatkem vody 
a stromy málo rodí. Jenom v té zahradě možno pěstovati trávu , ba docela se k tomu 
i radí, kde je půda mokrá a trpí nadbytečným vlhkem. Tam t ráva prospívá, poněvadž 
béře půdě nadbytečnou v lhkost. 

Jinak z poclplodin jsou nejvděčnější rané velkoplodé jahody. Znám dvě zahrady 
obchodnicky vedené, kde jahody zaplatily celé zařízení zalu:ady za jedinký rok. Boettner 
vypráví o zalu:adách, kde maliny za rok zaplatily veškerá vydání, spojená se založením 
zahrady a j eště zbyl přebytek. Ovšem maliny lze sázeti jenom potud, pokud jsou stromy 
mladé, poněvadž u stromů starších, svými dlouhými odenky zaplevelí celou zahradu 
a stromům pak značně škodí. Dokud jsou však stromy mladé a hlubším okopáním lze je 
chrániti před odenky malin, pak jsou dobrou a výnosnou plodinou. Rovněž i rybíz a srstky 
měly by se pěstovati jenom potud, pokud jsou stromy j eště poměrně mladé a příliš mnoho 
nestíní a nepřekáží volnému obdělávání půdy a pěstování poclplodin jiných. Srstky 
mimo to nejsou dnes tak příliš vděčnou podplodinou, poněvadž při malé prodejní ceně 
česání jejich je příliš pracné a pohltí skoro 50% výtěžku. Vůbec veškeré pěstování podplo
din a vhodná volba jejich záleží na obchodní podnikavosti majitele. Velice výhodným 
jest pěstování zeleniny rané nebo pěstování sazeniček zeleninových na prodej ve vhodných 
pařnících, ale i pěstová1ú zeleniny t. zv. zimní může býti vhodným předmětem prodeje. 
Zelenina letní se při dnešních cenách méně vyplácí. Zeleninu s hlubokými kořeny, jako 
je na pí-. mrkev, chřest, černý kořen, rebarbora, křen, nelze pěstovati blízko stromů 
a v místech, kde stromky mají ssavé koi'.faky, poněvadž by značně ochuzovaly strom 
o výživu. Velice dobře prospívá, jak stromům tak i kapse, pěstování t. zv. okopanin, 
bramborů, řepy, poněvadž častým okopáváním půda stále se větrá a chrání před vysy
cháním. Není však radno pěstovati brambory mnoho let po sobě, poněvadž pak mohou 
stromy onemocněti lehko smrtelnou verticelosou. I pěstování rostlin motýlokvětých, jako 
jsou zelený hrášek i obyčejný hrách, čočka, fazole, boby atd., přináší užitek a prospívá 
značně stromům, jednak větráním půdy a obohacováním dusíkem, jednak stínem, který 
udržuje déle vlhkost půdy. Dobře vyplácí se též pěstování máku. Při tom nic nevadí, že 
půdu nemůžeme okopávati, poněvadž mák svým stínem udržuje též půdu vlhkou a kyprou. 

17 
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I jarní obili by bylo možno pěstiti , dále okurky, cibuli atd. I n1že na foz a různé květiny 
ve vhodných pařeništích i sazeničky květin letních i zimních - macešky. chudobky 
pomněnky, hyacinty, tulipány, chrysanthemy - takže záleží jen na majiteli , vytlouci 
z půdy, co se vytlouci dá. 

Nemohu se zde šířiti o číselných výsledcích takových zalu:ádkářských podniků 
ale podle různých známých statistických údajů mohu říci alespoň tolik, že poněkurÍ 
větší zahrada, je-li pěstována účeh1ě, může přinésti rodině živobytí. 

. ~ ·.· 
l ;• 

1 , 

Obraz č. 95. Sad v lhký, j ehož užíváme jako pastviska nebo pro výběh dobytka. 

Pod správným ošetřováním rozumím především dobré ošetřování půdy, vydatnější 
hnojení, boj proti škůdcům, protrhávání nadbytečných plodů. Aby tyto práce v zahra
dách usnadněny býti mohly, jest záhodno ponechat i v řadách , v nichž jsou krsky sázeny, 
cestičku podplodinami neosetou , která však každým rnkem musí býti poorána a přes léto 
řádně obdělávána a hnojena. 

Zakládání sadů na lukách nebo místech travou obrostlých. 

Půdy určené k lukaření jsou obyčejně půdy vlhčí, s dosti vysokou spodní •odou: 
Chceme-li pěstovati stromy na půdě k lukaření mčené, nesmíme tam v prvé fadě sázeti 
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stromy hlubokokořenné (hrušně, třešně, ořešáky), ale za to můžeme tam sázeti stromy 
plochokořenné (jabloně, slívy, renklody, švestk y a snad i višně). 

Tráva jim zde zvláště škoditi nebude, spíše prospívati, poněvadž odnímá půdě pře
bytečnou vlhkost, kterou by i stromy plochokořenné trpěti mohly. 

Je-li však spodní voda ve výši nepřirozeně vysoké (60 cm pod povrchem půdy) , 
nutno louky takové do hloubi alespoň 70- 100 cm odvodniti drenážemi, pak můžeme tam 
pěstovati i j abloně (viz obraz č. 95), event. užíti místa jako pastviska nebo pro výběh 
dobytka, v kterémžto případě musíme chrániti stromy proti poškození, koly (viz obraz 96). 

Hůře je tomu však na takových půdách travou zarostlých s otázkou hnojení. Na 
trávu sypati hnojiva, ať již ve stavu suchém nebo v roztoku, nemá smyslu, poněvadž 
hnojiva ta spotřebuje tráva, aniž by něco z toho poskytla stromům. Poněvadž však mu-

Obraz č. 96. Str omy v tom připadě chrá nime koly. 

síme hnojivy dusíkatými hnojiti každornčně, lze t o činiti pouze hnojivy ve tvaru leclko
vém - čsl. ledek vápenatý - který rychlo bývá vodou do spodiny splachován a na té 
cestě dává též výživu kořenúm stromů . Poněvadž to pak jsou hnojiva rychle a krátko 
a pouze po dobu svéh0 procházení púdou účinkující, hnojíme jimi dvakrát ročně, jednou 
na počátku května , abychom jimi podporova.li strom za jeho hojného květenství a pak na 
počátku července nebo června, abychom jej posílili při vývoji plodú. Více ledkovými hno
jivy nehnojíme, poněvadž bychom tím podporovali strom v příliš bujném vzrůstu a odda
lovali správné vyzrává1ú dřeva na podzim. 

Pomýšlelo se též na to, dáti hnojiva na trávu v dobách , kdy není vegetace, t edy 
pozdě na podzim, v zimě nebo velice časně z jara, ještě pfocl počátkem vegetace t ravní, 
to však nemá rovněž smyslu , poněvadž hnojiva mimo ledková půdou jen málo pronikají 
a přicházejí zase k užitku jen trávě. 

My však musíme stromy hnojit i též fosforem, draslem, vápnem, a to již je obtížněj ší, 
poněvadž všecka tato hnojiva, mimo vápno, zůstávají tkvěti na místě, kam jsme je dali 
a pouze nepatrně do půdy pronikají a v t é hloubi jsou zužitkována výhradně travou 
a strom z nich nedostane ničeho. Proto pomáháme si různými jinými způsoby . 
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Pokud jsou stromky ještě mladší a kořeny jejich nejsou ještě vzájemně propleteny. 
lze hnojiti tím zpt"tsobem , že jednou za 2-3 leta vyhloubíme za obvodem koruny, asi 
v těch místech, kde předpokládáme kořínky ssavé, příkop asi clo hloubi 30 cm a šířky asi 
50 cm a vpravíme ta.mna zimu hnojiva přirozená nebo umělá dusíkatá, v podobě síranu 
amonného, lehko přikryjeme a na jaře hnojiva reservní dmselnatá, v podobě 40% dra
selné soli, hnojiva fosforečná v podobě Thomasovy moučky a vápenitá v podobě vápna 
páleného a sice v množství dvojnásobném a vše přikryjeme pak pt"tdou vykopanou. 

To jsou však věci příliš pracné a lze je dělati snad u jednoho stromku, ale ne tam, kde 
jedná se o celý sad a nebyly by vůbec možny u stromů st arších , jejichž kořeny jsou vzá
jemně propleteny. V těch případech je lépe přeorati přiměřeně hluboko celou půdu. 
v obdobích asi tříletých, pohnojiti ji na podzim hnojivy dusíkatými a na jaře hnojivy dru
hými, jak nahoře podot knuto bylo a znovu hlouběji zaorati a travou osíti. Nejlepší by 
však bylo, lze-li tak učiniti, přeměmti celou louku pro delší dobu na pole a řádně vy
hnojiti. 

J e možno t éž hnojit i tak, a v mnohých místech se to též dčlá, že zorá se podél, 
mezi dvěma řadami stromů, v pruzích asi 1 m i více širokých a jen v místech , kde tušíme 
asi ssavé kořínky, celý pozemek a hnojí se tak na podzim a na jaře, v obdobích asi tH
letých , jak již nahoře pověděno b ylo (viz obraz č. 97). Důkladněji by se ovšem pohnojily 
stromy, kdyby vyoraly se a pohnojily podobné pruhy i napříč. 

Hnojení hnojivy rozpuštěnými ve vodě, čili t . zv. hnojení zálivkové, pomocí děr. 
koly do půdy nadělaných, nebo pomocí injektorů Sigmundových, dá příliš mnoho práce, 
je velice nehospodárné a není-li hustč provedeno, nepostačitelné a je oproti hnojení výše 
popsanému jen pouhou náhražkou. 

Snad by se mohlo použíti p:h hnojivech fosforečných nebo draselných, kde chceme tato 
hnojiva dostati hlouběji do půdy . 

---- - .../-

Obraz č. 91. Hnojení stromťl v .sadech travou obrostlých. 
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Odrůdy letní. 

Průsvitné žluté. Nejranější jablko, češe se a zraje po 15. červenci. Dlouho se nedrží 
a brzy moučnatí. Výborná tržní odrůda, ale plod citlivý na pomačkání. Květ citlivý prot i 
})ozdním mrazům. Je ohromně úrodné a z toho důvodu i slabě roste a t voH menší koruny . 
Protó je a.ni rádi na vysokokmenech mezi ostatními v ysokokmeny nepěstujeme . V zahrád
kách malých lze je pěstiti jako krsek na duzénu, ale pro velkou úrodnost brzo se vyčerpává 
a přestává růsti. Proto i krsky pěstujeme raději na pocUtlaclu semenáčovém, poněvadž 
krsky na duzénu chceme-li, aby se udržovaly v poněkud bujnějším vzrůstu, nutno ročně 
v letorostech zkracovati, to j~st drážditi tím k vzrůstu většímu, ale i tu zůstává krsek 
malým. Za to hodí se, nehledíme-li na časnost a jakousi méněcennost ovoce, clobfo na 
špalír pro velkou úrodnost , ale podložkou musí býti, chceme-li pěstovati větší tvar , vždy 
duzén. Pro kordon a tvar U hodilo by se dobře jako podložka j ánče, ale nepěstujeme jej 
pro méněcennost. Daří se všude i vysoko v drsných polohách. Nemiluje suché půdy, trpí 
t am rád padlím. Pro velkou úrodnost nutno dobře hnojit i. Dobrý opylovač, kvete 
časně . Z nedostatku jiných jablek počítá se za II. jakost. 

Charlamowski. J ablko prostřední velikosti, zraje v polovici srpna , je kyselé, ale vzhle
dem lákavé, dobré tržní jablko, češe se postupně, ne najednou, aby se zbylé plody lépe 
vyvinuly . Výborné pro závin. Snáší dobře dopravu a vydrží i několik týdm\. Strom, ač 
měkčího dřeva, je nenáročný, hojně úrodný, má menší koruny, daří se dobře i v drsných 
polohách. Do sadů se méně hodí pro méněcennost. Ani do stromořadí se dobře nehodí, 
poněvadž velkými úrodami má silně převislé větve. V zahrádkách rost e dobře na cluzénu 
jako krsek i jako špalír. Pro nejmenší formy svatojánče. Květ proti mrazům málo cit livý, 
proto rodí skoro stále. Dobrý opylovač, III. jakost. Kvete časně. Proti chorobám a škůcl
cti.m je hodně odolný, ani mšice na něj nejde ráda, zato ovoce rádo padá. 

Astrachán bílý. Rané jablko zrající počátkem srpna, strom trpí silně fusicladiem. 
Dobrou náhradu má v Průsvitném žlutém a Astrachánu červeném. 

Astmchán červený. Červené, bělavě tečkované pěkné jablíčko, chuti dobré, sladce 
kyselé, dobré tržní ovoce. Uzrává jako průsvit~1é žluté, ale vydrží déle (až tl-i týdny) . 
Dopravu snáší dobře a dobře t éž rodí. Strom má velkou rozložitou korunu, hodí se i do 
sadů, ale chytá se ho ráda luvavá mšice. Do stromořadí se nehodí pro ranost a lákavost 
ovoce . V zahrádkách se daH dobře na duzénu a malé tvary na jánčeti. Kvete časně, dobrý 
opylovač . Jakost ovoce II. 

Croncelské. Žluté, větší jablko, jemné sladce navinulé chuti, velice dobrá odrůda 
t ržní, která se češe a na trh přichází již na počátku září, tedy v době, kdy je málo jablek 
dobrých. Má dužninu měkkou, lehko se otlačí, vyžaduje pečlivého balení a češe se proto 
pro dopravu dříve. Na stromč ch ží se dobře a nepadá. Ovoce je stejnoměrné. Strom tvoří 
s počátku velkou a přímou korunu, je velice otužilý proti chorobám a mrazům. Daří se 
všude i v drsných vyšších polohách. Hodí se výborně clo sadů i stromořadí jako vysoko-
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kmen. Do zahrádek hodí se velice dobře na duzénu, pro nejmenší tvary na jánčeti. Kvete 
časně a květ je proti špatnému počasí dosti otužilý . Doba sklizně : počátek až polovice 
září a vydrží někdy i do polovice prosince, ba i do vánoc. Dobrý opylovač. Jakost I. 

Lord Grosvenor. Velké jablko, chuti méně jak prvotřídní, dužniny měkké, snadno 
moučnatí. Češe se již v druhé polovici srpna. Strom zchavý, silného vzrůstu, otužilý proti 
chorobám i škůdcúm, nenáročný na púdu i klima, rodí brzo, pravidelně a hojně. Poněvadž 
je raným, velkým jablkem, zpeněží se dobře na trhu, ač jo jablko slabé, III. jakosti, více 
u žitkové, než pro jídlo. Rostl a rodil by dobře i jako zákrsek na duzénu. Na špalír se nehodí. 
Ovoce rádo křenčí a je velice citlivé proti pomačkání, tudíž dopravy málo schopné. Pro 
tyto vlastnosti se u nás málo pěstuje. 

Odrůdy podzimní. 

James Grieve. Jablko u n ás dosud málo známé, původu anglického (Edinburgh), 
kříženec Coxovy renet y . Prostředně veliké, žluté, červeně žíhané, chuti jemné, šťavnaté, 
aromatické, sladce navinulé. J e to velice ce1mé jablko podzimní, u zráva.jící na stromě 
počátkem září a uchová se až do října. Strom tvoří nevelké polokruhovité koruny, rodí 
brzo, hojně a pravidelně. Pro svou hojnou plodnost žádá dobrou živnou půdu . V IJůdách 
těžkých nebo příliš vlhkých r ád dostává rakovinu a trpí dosti silně krvavou mšicí. Pro 
málo zkušeností nedoporučuje se dosud do sadů ani do stromořadí, ale pro jeho jemnou 
chuť a h ojnou plodnost hodil by se dobře do zahrádek větších na duzénu, event. malé 
tvary na jánčeti, ale za dobrých podmínek púd1úch. Kvete prostředně pozdě, je dobrý 
opylovač. Jakost I. 

Evino. Jablko prostřední až m alé, tvaru kuželovitě kulaté!io , slupky mastné, žluté, 
voskové, na sluneční ·straně mírně načervenalé, chuti nakyslé. Ceše se v září a vychží do 
konce října. V prvé řadě jablko kuchyňské, k jídlu méně se hodící. J eho předností je velká 
plodnost, takže brzy se vyčerpává. Proto i v zahrádkách šlechtíme větší tvary (krsky) 
na pláně, menší tvary na duzén , jen v nejlepších půdách a nejmenší tvary na j ánče. 
Ovoce nutno od počátku protrhávati. J inak strom není p:Hliš náročný, spokojí se polohou 
jakoukoliv, ale musí míti živněj ší půdu, ne suchou pro velkou plodnost a dobře hnojenou. 
Do sadů i do stromořadí se nehodí, v zahrádce se dobře vyjímá, ale není vhodným jablkem 
pro ni pro svou méněcennost, ač výborně se ověnčuje plodonosnýlni větévkami. 

Cellini. J ablko anglického původu, prostřední velikosti, v půdách suchých malé, 
kulovité, ke kalichu se zúžující, barvy zeleno-žluté, na sluneční straně červeně žíhané, 
chut i sice kořenité, ale nakyslé, jinak dobré. Ovoce více hospodářské než stohú. Češe se 
v září a přes listopad nevydrží, moučnatí. Strom roste z počátku dobfo, pak s přibývající 
plodností mírně . Úrodnost jeho je veliká a pravideh1á. Je nenáročný na půdu, jen nesmí 
býti suchá. Polohu má raději vyšší, drsnější, ba i horskou, volnou, v uzavřenýsh polohách 
(za.hrádkách ) rád trpí padlím a monilií (hnije), daleko více než Car Alexander. Casto shnije 
a spadá celá úroda a co neshnije, spořádá obaleč a jiní škůdci. Proto se nedoporučuje ani 
do sadů, ani do stromořadí, ani do zahrádek , ač zde velice dobře rodí. Ani pro špalír se 
nehodí pro výše vytčené vady. Hodí se dobře spíše clo v olných horských poloh, kde daleko 
lépe pl'Ospívá. K vete poloraně, opylovač je dobrý. 

Gravštýnské. Nejlepší jablko podzimní, prostředně veliké, lesklé, světle žluté, na 
slunečlÚ straně živě červené a trhaně pruhované, velice ušlechtilé, kořenité chuti. Zraje 
v druhé polovici září a udrží se nejpozději do konce listopadu, velice pěkně voní. Strom 
roste silně, tvoří přímé koruny, výborně se mu da.H ve vlhkém klimatu, na př. na pobřeží 
mořském a lépe se cítí v klimatu studenějším n ež t eplém. Hodí se i pro vysoké ch·sněj ší 
polohy. V půdách sušších daří se mu méně dobře a trpívá tam padlím i jinými cho
robami. P lody velice rády červiví. Plodnost je uspokojivá, ne velká , ale dostavuje se 
hodně pozdě, často až po 15. roce. Pro tyto vlastnosti se nedoporučuje k pěstování 
v sadech , stromořadí a ani ne v zahrádkách, leda snad u obzvláštních ctitelů a tu by se 
doporučovalo pěstiti jej jen jako pyralnidu nebo krsek vomý na jánčeti, tam by snad 
dobře rodil. Na špalír se n ehodí. Je špatný opylovač a žádá dobrého souseda opylovače. 
Kvete časně. 
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Gravštýnské ěervené. Týchž vlastností dobrých i špatných , ja.ko Gravštýnské, 
jenomže je ln-ásněj ší a více červeněji žíhané a tvrdí se o něm, že prý rodí lépe. Plodnost 
nastupuje však stejně pozdě. 

Itehtáč soudkovitý. Velké, velice dobré stolní i kuchyňské jablko, tvaru protáhle 
válcovitého, chuti velmi lah odné, sladce navinulé. Strom má vyšší kulovitou, rozložitou 
korunu, daří se všude, i v půdách písčitých, jsou-li trochu vlhké, lépe mu vša.k svědčí po
lohy chladnější a vlh čí. Je velice otužilý, zimovzdorný a hodí se i do poloh vysokých . 
Žádá však polohy t rochu chráněné před větry, poněvadž plody s něho lehko pada jí. J e 
hledanou t ržní odi·ůdou , dobře dopravy schopnou. Zraje koncem září, ale n esmí se pHliš 
br zo česati, poněvadž plody pak vysychají. Uchová se dosti dlouho, někdy i do ledna. J e 
dobrý opylovač, kvete prostfodně pozdě. Byl b y velice vhodným i pro sady, kdyby neměl 
svých vad. I pro volná stromořadí hodí se méně pro svou nápadnost. Do zahrádek hodí 
se za to dobře, pro větší tvary na duzénu , pro menší na jáněeti . 

Signe 'l'illisch. Velké krásné jablko, t varu ka.Ivilovit.ého, světle žluté, na sluneční 
stra.ně rUžové až červené, chuti prvotřídní , ka lvilovité. Óeše se ke konci září a vydrží 
až do konce listopadu. Stolní ovoce pTvébo ř·ádu, jehož jedinou vadou je, že vydrží jen 
dva měsíce. Pro dopravu dobře baliti. Strom bujný, vznosné, široké koruny. Na půdu není 
ani t ak náročný, jenom nesmí býti suchá. Na polohu je však již náročnější. Nežádá snad 
polohy teplé, naopak má raději polohu méně teplou. ale chráněnou před větry, poněvadž 
ovoce pak silně padá. Stromy jsou jina.k dost.i ot užilé. Do sadů se méně hodí, do stromořadí 
vúbec n e. Zato dohře do zahrádek, krsky většinou na duzénu, ost atní menší t vary na 
jánče. Na jánčeti rodí dobře, na duzénu trochu později a ne každoročně. Kvete poloraně, 
opylovač je dobrý. 

J{al'(linál žíhaný (šálové). Plody veliké, velice měnivé podoby. Podobá se silně Grav
štýnskému a také se zaň prodává. Gravštýnské prozrazuje se však svou ch arakteristickou 
vůní. Chuti je dobré, kořenité , příjemně navinulé, velice dob:fo hodí se pro záviny. Strom 
roste velice sihlě, má plochou,'velmi velkou rozložitou korunu, trochu převislou. V prvých 
letech nutno letorosty pravidelně seřezávati , aby se vytvořila dobře nosná koruna. Daří 
se dobře i v polohách di·sných a hodně vysokých , kde jiné odrůdy selhávají. Nemá však rád 
poloh větrných, kde vítr často plody shazuje. Jinak je strom proti chorobám a škúdcům 
otužilý. Velice dobře se hodí n a mírné, před větry chráněné svahy, a.le ne jižní. J e dobrým 
tržním, ba pro svou velikost hledaným ovocem. Hodil by se dobře i clo sadů , nutno však 
počítati s velice rozlehlými korunami a sázeti je dále od sebe, aby neškodily poclplodinám. 
Do stromořadí se hodí ménč pro velikost a plochost korun . Do zahrádky se nehodí, kdo 
vša.k jej chce přece míti, ať jej sá.zí jako ln-sek na j§n.četi. Roditi začíná trochu později , 
ale pak rodí dobře. Špatný opylovač , kvete časně. Ceše se koncem září a udrží se někdy 
i clo ledna, za dobré úschovy i do jara. 

Demské růžovó (nové). P lody prost.ředně veliké, kulovité, krásně červené a modfo 
ojíněné. Dužnina je pod slupkou narůžovělá , chuti jemné, lahodné, sladce kořenité. Strom 
má dosti velkou korunu, později něco převislou, je nenáročný, otužilý, daří se všude, ale 
má rád hlubokou, živnou púdu . Plodit i začíná brzo a dobře. V hojnosti plodů vypadá 
strom překrásně. J e dobrou tržní odrůdou. Óeše se ku konci záN, vydrží dlouho přes zimu, 
ale je lépe zužitkovati je dříve, poněvadž ztrácí potom na chuti. H odí se dobře do sadů, 
do stromořadí méně pro přílišnou lákavost plodů. Do zaluádek větších hodí se velice 
dobře jako pymrnida nebo krsek na duzénu, hodí se i na tvary špalírové na jánčeti, kde 
zejména působí pěkným vzhledem . Kvete poloraně a je dobrý opylovač. 

Car Alexander. Krásné, veliké, široce kuželovité jablko, základní ba.rvy světle žluté, 
na straně sluneč1ú šarlatově červené i žíhané, modře ojíněné, chuti šťavnaté, mírně na
sládlé, dobré, ale přece jenom bez zvláštní příchuti, drnhotHdní. Je to jablko, patřící 
mezi odrůdy měkké a púsobí více zevní b ásou , jak vnitřní hodnotou. R ádo hnije nejen 
na lůžku, ale často i na stromě. Němci mu říkají „Der beka.nnte Fauler", češe se ke konci 
září, k jídlu dospívá již v říjnu , ale dobře uloženo vychží i do vánoc a déle. U nás bývalo 
vždy pod Vánočním stromkem v masách a prodávalo se pro svůj básný vzhled a velikost 
i clo delikat esních obchodů . Velice dobré jsou z něho kříža.ly. Plody nutno uložiti clo raše
liny, nesetříti voskového povlaku s nich a velice opatrně s ním zacházeti, poněvadž na 
každý tlak odpovídá brzkým hnitím . Strom roste s počátku silně, ale koruny velké ne-
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dostane a jde do šíře. U nás rodil každoročně a hojně . Plody se protrhávaly . Lze jej sice 
pěstiti v sadech a na trhu velice snadno se prodá, ale špatně se uskladňuje a mnoho plodu 
hnitím se ztrácí. Do stromořadí se rovněž nehodí. Zato pro milovníky v zalu:ádkách hodí 
se velice dobře pro svou nápadnou krásu, krsky na duzénu, menší tvary na jánčeti, ale 
trpí tu a ta.m v nevhodné poloze fusicladiem anebo padlím. Kvete časně a květ neiú tak 
oproti zimě citlivý. Opylovač je dobrý. 

Gdánský hranáč. Plod prostřední velikosti, základní barvy zeleno-žluté, která je 
většinou zakryta krvavě červeným zbarvením s tmavšími pruhy. Chuť šťavnatá, osvěžu
jící, příjemně kořeněná, sladce navinulá, velice dobrá. Strom roste sih1ě, má širokou , roz
ložitou korunu. Rodí brzo a velice dobře, ale ne všude. Žádá trochu vlhčí polohu. Jinak se 
daří dobře i ve v ysokých polohách. Netrpívá nemocemi. Hlavní vadou jeho jest, že dává 
silně nestejnoměrné ovoce, které dosti silně padá se stromu, rádo červiví a je velice chou
lostivé proti otlačení, takže se dá jen velice špatně cb:·ahou dopravovati a proto dá se 
upotřebiti jen pro místní trhy. Jinak je dobrým t abulovým i u žitkovým a na trhu hle
daným ovocem. Do sadú se pro své vady méně hodí, rovněž ne pro stromořadí. Za to by se 
dobře hodil do zahrad pro rychlý odbyt na blízkých trzích. 

Do malých zahrádek hodí se méně, spíše clo větších , kde možno pěstovati více odrůd 
a pak jako hsek na cluzénu. Hodil by se i pro špalír na jánčeti, ale je mnoho hodnotnějších 
jablek pro špa.lfry. - Květ polopozdní, trvá dlouho a je tvTdý proti vlivúm povětr
nostním. Češe se ke konci září a dobře uchováno, drží se i do února. Dobrý opylovač. 

Žluté ušlechtilé. Plod více jak prostřední, zlato-žlutý, bez jakékoliv červeně, kulovitý, 
chuti jemné, šťavnaté, pHjemně nakyslé. Češe se koncem září a vydrží do ledna i února. 
Je choulostivé na pomačkání a pak hnij e, někdy hnije i od prostředka. J e dobrým tržním 
ovocem. Se stromu rádo padá a rádo červiví. Strom bujně roste, má větší rozloženou ko
runu, kuželovitou. Květ má tvTdý otužilý a proto rodí dobře, ne příliš, ale pravidelně. 
Strom je otužilý , nenáročný, má rád púdu lehčí a chráněnou polohu. V púdách těžkých 
dostává často rakovinu. Do. saclú se hodí jen podmíněně, v některých oblastech moravsko
slezských daří se však podle dr. Kamenického dobře a prospívá. Do zahrádek menších ne. 
Kdo má velkou zahradu a ch ce jej pěstovati, pak krsky na j ánčeti, poněvadž na cluzénu 
méně rodí. Na špalír se však mnoho nehodí pro špatné ověnčování se a tudíž obtížný řez . 

Lebelovo. Jedno ze tH jablek říšského sort imentu německého. Plod velký , plochý, 
krásně žlutý , tu a tam luát.ké, červené proužky, příjemné vúně, slupky silně mastné, jak 
snad u žádného jiného plodu. Chuť šťavnatá, příjemná , nakyslá , bez zvláštní kořenitosti. 
Hodí se více pro kuchyň a účely prúmyslové, ač v nouzi je též dobrým stoh1ím ovocem. 
V Německu je výborným t ržním jablkem. I u nás je zařazeno jako tržní ocb:·úda. Češe se 
koncem zá:H a dá se uchovati za příznivých okolností i do února. Strom tvoří hodně rozlo
žité koruny, které nutno prvá leta držeti pod fozem , aby rostly clo výše . Ovoce na vysoko
kmenu vyvíjí se zrovna tak dobře, jako na t varova.ných stromech. Pro špatné ověnčování 
se nedoporučuj e však pro tvarované stromky. Jinak je strom velice zdravý, otužilý proti 
nemocem, nebývá napadán škúdci. Púdy žádá lehčí a živné. Hodí se dobře do vysokých 
a hodně vysokých poloh. Úrodnost je až příliš veliká , až abnormáhú. D o sadú hodil by se 
velice dobře , kdyby neměl tolik odpadového ovoce a tolik nehnil. Mimo to nutno ještě 
zdůrazniti, že tvoří široké k oruny a nutno jej pro podplodiny sázeti dále od sebe. Do stro
mořadí se rovněž nehodí právě pro pi":iliš rozložité koruny. Kvete polopozdě a je špatným 
opylovačem. 

Antonovlrn. Mičminem v Rusku rozšířené jablko. Plod prostředně velký, zelenavě 
žlutý, nakyslé příjemné chuti. češe se v polovici září a uchová se do prosince . Strom velice 
odolný proti mrazúm , otužilý , nenáročný, tvoří menší, rozložité koruny. Hodí se více clo 
chladných poloh, v teplejších nedaří se dob.fo. U nás převážně doporučuje se pro Podkar
p atskou Rus, tedy do hornatých chladnějších poloh. Je to jablko více kuchyňské a proto 
se u nás málo pěstuje. Kvete časně. Opylovač je dobrý. 

Oldenbmgova reneta. Nové jablko Geisenheimské, kříženec Hammersteina a Bau
mannovy renety. Plod prostřední velikosti, krásně zbar vený, podobný Parméně zlaté, 
chuti jemné, šťavnaté, kořenité, osvěžující, ne prvotřídní, ač je i dobrým tabulovým ovo
cem. Hlavní jeho přednost spočívá v brzké, pravideh1é a velké úrndnosti. V Německu jest 
sih1ě rozšířeno a jest hledaným trž1úm ovocem, schopným dopravy. Strom roste bujně 
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a tvoří ploché koruny , je velice otužilý, trpí málo nemocemi. Hodí se do sadů i do zahrá
dek, kde zejména nosí bohatě a krásné plody. Krsek i větší tvary špalirové na duzénu, 
malé tvary na jánčeti. Velice dobře se ověnčuje. Česati nutno jej včas, již ke konci září, 
poněvadž potom plody rády opadávají. Jedlé je již v říjnu a vydrží do vánoc i déle. Kvete 
časně a květ zdá se býti silně odolný. Dobrý opylovač . 

Peasgoodovo. Anglické, ze semenáče vypěstěné jablko. Patří k měkkým odrltdám, 
jako Car Alexander , Cellini. Snad největší jablko, šťavnaté, měkké dužniny , sladké, 
slabounce nakyslé , dobré. J e dobrým stolním jablkem a výstavním kouskem prvého i'.·ádu. 
Češe se ke konci září a vydrží i do nového roku. Dlouhým uskladněním moučnatí a rádo 
praská. Rádo křenčí, místa otlačená ráda hnijí, i monilie se na plodu častěji vyskytá. 
I dřevo stromku je měkké , náchylné k rakovině. Strom roste z počátku silně a tvoří ploché 
koruny. Ovoce rádo padá, proto nepěstovat ve větrných polohách. Nerodí příliš mnoho. 
Do sadů a stromořadí se nehodí. V zahrádkách pro luásné plody lze je pěstovati, ale ani 
zde se velkou plodností nevyznamenává, krsky na duzénu dosahují v dobrých živných 
půdách značné velikosti, proto tvary špalfrové jen na jánčeti. Kvete polopozdě. Opylova
čem je dobrým. Nejlépe se mu daří n a vodorovném kordonu . 

Kožená reneta 1wdzimní. Žluto-zelený, rzí krytý p lod střední velikosti , poněkud 
zploštělý, chuti jemně kořenité, mírně nakyslé, dužniny kypré. Doba zrání říjen, vyclJ:ží 
někdy až i do Mezna .. Strom silně náročný na půdu, trpívá často rakovinou, fusicladiem , 
i květ je hodně citlivý proti vlivům povětrnostním. Plodnost není obzvláštní. Do sadťt 
a stromořadí se nehodí, v zahrádkách n a duzénu a jánčeti rodí lépe, ale je v tu dobu 
dosti úrodnějších odrůd. Pomačkáno rádo hnije. 

Lašské. Lokální odrůda východomoravská. Ovoce nadprostřední, barvy zeleno
žluté, červeně žíhané, chuti velice dobré, něco kořenité. Češe se koncem září a vydrží do 
konce prosince. Strom dost i nenáročný, velice otužilý proti mrazům i chorobám, tvoří 
široké koruny a pro svou otužilost hodí se dobře do horských poloh. Ploditi počíná as 
v 8. roce po výsadbě a úrndnosť je střídavě zcela uspokojivá. Hodí se jako odrůda lokáh1í 
do polních sadů i do stromořadí. K vete poloraně, schopnost opylovací dosud neprozkou
mána (K amenický). 

Grahamovo. Plody velké, barvy žluté, více pro kuchyni se hodící. Češe se koncem 
září, vydrží do vánoc, dopravu snáší dobře. Strom roste dobře, tvoří rnzložité a převislé 
koruny a je dosti otužilý. 2ádá půdu vlhčí a chráněnou polohu, poněvadž plody jinak silně 
p adají. Proto se do volných sadů a stromofadi nedoporučuje . Pro zahTádku j eště méně, 
poněvadž je méně cenné a stromky se špatně ověnčují. 

Velkovévoda bádenský. Německé jablko, velké i velice veliké, kulovitě zploštělé, 
se žebry, připomínajícími trochu ka lvil, barvy citronově žluté, na sluneční straně začer
venalé, chuti nakyslé, podřadné . Ovoce ač lákavé a dobře prodejné, "\ení nikterak ovocem 
stolním, nýbrž jen hospodářským a mimo to na dopravu citlivým. Češe se v září a vychží 
nejdéle 5- 6 týdnů, pak moučnatí a ztrácí úplně svou cenu. Mimo to r ádo křenči. Dosti 
špatných vlastností, ab y se nepěstovalo. Strom roste bujně, dělá dost i velkou korunu , 
rodí brzo a dost i hojně, při správném ošetřování ročně. Vyžaduje polohy před větrem 
chráněné, poněvadž jinak plody padají. Do sadů a stromořadí se nehodí. Do zah1·ádek 
rovněž pro výše vytčené vady , ač k t varování jakémukoliv je velice vh odným pro hojné 
plodonosné dřevo. K vete poloraně, o opylovací jeho schopnosti ani v největších seznamech 
ovocných není zmínky, ba nevede se a.ni jeh o jméno mezi odrůdami vhodnými ku pěstění. 

Odrůdy zimní. 

Parména zlatá. Původně anglická odrůda, prastará, podle posledních zpráv již v době 
30leté války v Evropě známá. U nás alespoň je to nejstal'Ší oclrúda a velice rozšířená. 
Ovoce je někdy až nadprostřední, jindy maličké, vždy velice chutné, jemně kořenité , 
první jakosti. Sklízí se počátkem října a vydrží i do dubna. J e to výborné tržní ovoce 
a dopravu snáší velice dobfo . Strom roste dobře, tvoří více pyi·amidální koruny. R odí 
brzo a h ojně. Je výborný opylovač . To jsou jeho přednosti. Ale má četné vady. Vyžaduje 
velice dobrou, živnou mírně vlhkou, dobře propracovanou a stále obdělávanou půdu, 
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bez podrnstu a vydatnější hnojení. Kele toho nemá, raději ji nepěstiti. Jinak trpí silně 
rakovinou, fusiclacliem, padlím, krvavou mšicí, červivostí a bývá hojně navštěvována 
i květopasem. Nutno tedy strom pilně opatrovati. V půdách jí nevyhovujících rodí ovoce 
drnbné. Nenechávejme Parménu brzo roditi, poněvadž se pak nevyvine dobře koruna 
Při hojných úrodách protrhávati ovoce; kde vidíme, že strom začíná prosychávati, zmlad it 
řezem vydatnějším, zejména proto, že strom při velké plodnosti nedosahuje vysokého stáří. 
Kde jsou podmínky vhodné, hodí se do sadů i stromořadí, kde je často pro svou výbornou 
opylovací schopnost nezbytná, i do zahrádek. Zde zejména pro špalírové tva.ry menší, ale 
i malé krsky volíme raději j ánče - předpokládaje ovšem velice dobrou půdu a ošetření_ 
poněvadž pak je plodnost a i vývoj krásných p lodú více zabezpečen než na duzénu, ke 
kterému saháme jen v púdách méně živných. Na tvarech se velice dohře ověnčuje. Kvete 
pol opozdě. 

Landsbcrslcá i·encta. Velice dobré stolní ovoce, které se dobře hodí i pro kuchyňské 
účely (kompoty, křížaly, atd.), barvy žluté, na sluneční straně něco zbarvené. chuti velice 
dobré, šťavnaté, příjemně sladce nakyslé, na trzích velice oblíbené, lehko se omačkává. 
proto pro dopravu se méně hodí. Ovoce po vánocích ztrácí na jakosti. Češe se koncem zá.N. 
Strom roste bujně, má velkou rozložitou korunu, je nenáročný, ale daří se mu lépe v pú
dách hlinitých a v polohách chladněj ších . Nemá rád teplé, uzavřené polohy, spíše je mu 
milejší poloha otevřená, třeba větrům vysazená, poněvadž ovoce ckží dobře a nepadá -
dlouhostopkaté. V polohách teplých a uzavfoných trpí padlím a krvavou mšicí, v půdách 
mokrých rakovinou. Hodí se dobře do sadú i clo širších stromořadí, ač dopravy dobře ne
snáší, ale na trzích je oblíbeno. Do zahrádek , kde má dobré podmínky a ošetření, hodí 8e 
velice dob:fo, poněvadž se krásně ověnčuje a dobře rodí. Větší tvary šlechtíme na duzénu, 
menši na jánčeti. Zejména na jánčeti rodí dobře a pravidelně. I velký strom rodí dobře. 
ale rád vysazuje. Kvete poloranč a je dobrým opylovačem. 

Elise Rathke. Jablko střední velikosti, kulovité, ke kalichu se kuželovitě zužující, 
barvy žluté, na sluneční straně červeně pruhované. Chuti ne špatné, sla.dko n '1kyslé. Cešc 
se v září, vydrží do února. J ablko více pro kuchyni se hodící. J eho význam nespočívá 
však v jakosti ovoce, nýbrž ve zvlášt1úm růstu stromu. Strom má totiž silně pfovislou 
korunu a slouží více jako ozdoba zahrádek i okrasných a ne pouze ovocných a tvoH, 
pomáhá-li se řezem a s počátku kostrou podpěrnou, ozdobné, pěkné besídky, které v po
době velkého deštníku, zejména v době květu a při hojné úrodě, pí'.1sobí velice dekora
tivně. Kvete pozdě, rodí hodně a je dobrým opylovačem. Ne1ú náročná na půdu ani na 
polohu a daří se všude. 

ffiohovské (Ha.wthorndenské). Jablko a,ž třetího 1-ádu, nadprostřed1ú, zploštěle kulo
vité, žluté s rúžovým nádechem, chuti nikterak prvotřídní, nakyslé, více ovoce kuchyňské. 
Má nepěkné vlastnosti. Drží špatně na stromě, hojně padá, nedá se uchovati, brzy se kazí. 
Češe se v prvé polovici Hjna, vydxží-li do té doby, a uchová se v pHznivých okolnostech 
do ledna. Strom je sice nenáročný na púdu i polohu (mimo polohu větrnou), vzrůst jeho 
není veliký, ale je zato velice úrodný, což je jeho jedinká dobrá vlastnost. Pro své chyby 
nehodí se nikam, tím méně do zahrádky, ač ke tva.rování pěkných špalfrů by se velice 
dobře hodil svým bohatým ověnčováním se. 

Iíošíkové. Lokální odrúcla z Vysokomýtska a Litomyšlska. Ovoce menší, kulovité, 
žluté a žíhané. Chuti jemné, lehce nakyslé. Stromy mohutné, zdravé, vynikající plodnosti. 
Kvete poloraně a uchová se až do íu10ra. Opylovací schopnost neznámá (Kamenický). 

l\Jalinové holovouské. Východočeská lokální odrůda z Podkrkonošska. Pěkné tmavo
červené ovoce, prostřední velikosti, ploše kulovité, silně vonné, chuti jemné s pHchuti 
malinovitou . Češe se počátkem října, vydrží i přes vánoce, ale ztrácí pak již svou chuť. 
Strom roste dobře, tvoří rozložitou korunu. Je to lokáliú odrůda, která se jinde nevalně 
daří, zejména ne v púdách sušších. Do zahrádek se méně hodí, zejména ne na špalíry, 
nejvýš jako kTsek na jánčeti. V místech svého původu hodilo by se i clo sadů, ale nero~lí 
zvláště, jinde pěstované ztrácí svou ba.lsamickou chuť, neroste dobře. Kvete časně a ]6 

dobrým opylovačem. 

Malinové hornokrajské. Velice dobré stolní ovoce, první jakosti, prostředně i na.~l~ 
prostředně velké, tmavě až rudě červené, chuti velice jemné, šťavnaté, nasládlé, ale ne JlZ 



trpí sih1ě 
:těvována 
odí ovoce 
~ koruna. 
i, zmladit 
ého stáří. 
výbornou 
nenší, ale 
ietření -
tzénu, ke 
je. Kvete 

ichyňské 
iti velice 
načkává , 
)em září. 
1pe v pů
še je mu 
~padá -
r půdách 
obře ne
' hodí se 
cluzénu , 
lí dobře, 

zužující, 
slé. Češe 
~spočívá 
1řev:islou 
a tvoří, 
rév po
dekora 
L a.ni n a 

le kulo
hyňské. 
se k azí. 
nost ech 
lst jeho 
\chyby 
~ velice 

Lllovité, 
1dnost j. 
mický ). 

tmavo-
1říchutí 
i chuť . 
tevalně 
1palíry, 
nerodí 
1ě a je 

i nacl-
1 ne jjž 

P o p i s j e d n o t 1 i v ý c h .o d r O. d j a ·b 1 k o v ý c h. 269 

tak význačně malinovité ja.ko odrůda předešlá. Češe se v říjnu, vydrží přes únor, ale pak 
již ztrácí svou jemnou chuť a moučnatí. Strom je bujný, s velkou rozložitou korunou, žádá 
dobrou výživnou půdu, nemiluje příliš teplé polohy, ani suché, daH se mu lépe v polohách 
mírně teplých, třeba i vysokých. Rodí dobře a brzo. V místech vhodně volených hodí se 
výborně do sadů a je dobrým tržním ovocem. Do zahrádek hodí se na špalíry méně, špatně 
se ověnčuje , zato dob.fo se hodí na krsky volně rostoucí buď na duzénu nebo ve velice živ
ných půdách na jánčeti. Kvete poloraně, opylovací schopnost neznámá. 

Matčino (Nonetit). Plod prostřední velikosti, něco kuželovitý, žluté barvy, z větší 
části červeně zbarvený, chuti velice jemné, znamenité, víc sladké jako nakyslé. Češe se 
počátkem října, vydrží šťavnaté do února. Velice dobrá tržní odn'lda, dopravy schopná. 
Ovoce tabulové prostřední. Strom neroste příliš bujně, spíše skromněji, žádá dobrou, 
živnou půdu, přiměfoně vlhkou, nemá rád půdy suché, příliš teplé a ne také drsné. Strom 
je značně otužilý proti chorobám i škůdcům, je-li v půdě, která se mu hodí. Rodí záhy, 
skoro pravidelně a dobře. Hodí se dobře do sadů i do stromořadí na užší cesty. Do zaru:ádek 
se hodí dobře. Krsky a větší tvary na duzénu, menší na jánčeti. Kvete polopozdě. Opylo
vací schopnost dosud neznámá. 

Ananasová reneta. Výborné stolní i tržní ovoce. Plod spíše menší než střední, polo
vejčitý, zelenavě žlutý , silně tečkovaný, chuti velice jemné, kořenité, nakyslé, zvláštní 
vůně ananasové. Češe se ke konci září a počátkem října, drží se i do jara, je-li dobře ulo
ženo. Dopravy je dobře schopno. Strom má slabší vzrůst, tvoří kulovité menší koruny , 
žádá teplo, dobrou živnou půdu a přiměřeně vlhko. V púdách těžkých a studených trpí 
rakovinou silně. Drsná poloha jí nesvědčí rovněž. Charakteristickými jsou pro ni tlusté 
krátké větve a husté plodonosné dřevo. Rodí velice brzo a hojně. Pro drobný vzrůst a ná
chylnost k nemocem hodí se do sadú méně. Dobře se hocU pro zahrádky, ale jen na du
zénu. Menší t vary sice i na jánčeti, ale jen za příznivých podmínek a v teplé poloze. Trpí, 
jak již bylo řečeno , ráda rakovinou, fusicladiem netrpí, rovněž prý ne krvavou mšicí -
ale u mě ji měla . Za to trpí často padlím a jest napadáno častěji škůdci z ř'íše živočišné, 
hlavně obalečem a i jinými snad pro hustou , hustě olistněnou korunu. Rodí mnoho, proto 
protrhávat , aby ovoce se lépe vyvinulo. Velice dobře se hodí k přeroubování silných , 
neplodných stromů. K vete poloraně. Opylovač je výborný . 

Coxova reneta. Mimo bílý zimní kalvil snad nej chutnější odrůda st olní. Plod je pro
středně veliký, kulovitý, zlatožlutý , n a sluneční straně živěji červený, v t ét o červeni má 
znatelně trhané tmavější pruhy, chuti velice jemně kořenité, nasládlé s význačným 
aroma. Na trhu je jedním z n ejlépe placených jablek. Dopravy je velice dobře schopno. 
Češe se v polovici října a dá se uchovati i do května, aniž by ztrácelo n a své chuti. Strom 
má prostředně sih1ý vzrůst přímý, daří se v půdách hlinitých a i j eště lehčích . Žádá t eplo, 
ale jde i v polohách méně t eplých , ač plody zde jsou již menší a ne tak chutné, a žádá 
p.ř'iměřenou vlhkost. V púdách lehčích nutno dobře hnojiti. V pt'ldách suchých daří se mu 
špatně, za to dobře t am , kde dešťové sr ážky jsou při t eplu větší. Strom je n áchylný kra
kovině, čemuž jako při všech ocb:ůdách lze předejíti silným vápněním a dmslováním. Rodí 
brzo a hojně, při dobrém ošetřování i přehojně, t akže plody je nutno často protrhávati. 
Do sadů se hodí jen za výše řečených příznivějších podmínek , ale pak velice dobře. I do 
stromořadí by se za dobrých podmínek hodil na u žší cest y. Hlavní jeho doménou je však 
zahrádka , kde daří se mu výborně jako lusku na duzénu a ve velice dobrých púdách i jako 
špalírovému t varu na jánčeti . V méně dobré půdě na jánčeti pouze jako U tvar nebo 
kordon. Výborným jest v dobrých půdách jako vodorovný kordon nebo t var U na jánčeti. 
K vete poloraně a je dobrým opylovačem. 

Harbertova reneta. Plod velký , základní barvy voskově žluté, na straně sluneční 
žlutější , červeně páskovaný, chuti sice příjemné, ale ne prvotřídní, ač je dobrým stolním 
jablkem , i kuchJ1'í.ský:m. J e dobrým tržním ovocem, zejména, jsou-li plody čisté a pěkně 
vyvinuté. Dopravu sn áší výborně, za to plody r ády a silně křenčí. Češe se v prvé polovici 
října a drží se až do února . Strom roste bujně, tvoří velké koruny, více rozložité a proto 
je nutno v mládí jej řezati, aby měl korunu něco přímější. Strom jest zdravý a otužilý 
a daří se mu lépe v polohách vyšších . Nemá rád půdy těžké a vlhké, podléhá v nich rád 
rakovině. Rodí pozdě a i pak ne příliš uspokojivě. Do zahrádek se vůbec nehodí. Kvete 
polopozdě, opylovač je špatný . 
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Baumannova reneta. Dobrá stolní odrůda, prostřední velikosti, ploše kulovitá 
s počátku barvy zelenožluté, pak zlatožluté, lnyté tmavou lnvavou červení. Je to tvrdJ 
jablko, chuti nakyslé, mírně kořenité. Dobrá tržní odrůda, dlouhé dopravy výborně 
schopná. Češe se v říjnu a čím později, tím lépe, vydrží i clo května při dobré chuti a vzhle
du. Strom tvoří dosti rozložité koruny, je zdravý, otužilý proti vlivům povětrnostním 
takže se mu dař'í i v polohách drsných a dosti vysokých, žádá půdu živnou, hlinitou a při~ 
měfoně vlhkou, v nevhodných půdách prý rád r akovatí a trpí rád i fusicladiem, což 
ostatně v mola-é těžké půdě dělá každá jabloň. Více nutno klásti důraz na to, že má plody 
nestejné velikosti, maličké i velké. To lze vysvětliti jednak velice hojnou úrodou stromu, 
jednak i špatným ošetřováním (péče o půdu, sucho, protrhává1ú plodů, hnojení atd.). 
Strom, jak již fočeno bylo, jest velice úrodný a při správném ošetření skoro každoročně. 
H odí se výborně do sadů i do stromořadí na širší cesty. Do zahrádek snad jako krsky na 
duzénu a špalírové t vary na jánčeti, ač pro tyto béřeme raději odn'\dy ušlechtilejší. Dobře 
se ověnčuje. Kvete poloraně a patří mezi nejlepší opylovače. 

Anýzové české. Lokální velice dobrá ocfrůda dolního Polabí. Plody prostředně velké, 
citronově žluté, na slunci červeně ožehlé s charakteristickými tečkami, obklopenými čer
veným dvorcem, výborné chuti, př'ipomú1ající nám míšenské. Zraje v Hjnu a dá se ucho
vati j přes únor. Dopravu snáší bezvadně. Stromy bujného vzrůstu, rozložitých korun, 
jsou velmi plodné a netrpí chorobami, jako prý jimi netrpí a.ni ovoce. V hubených půdách 
ovoce drobné. Kvete časně, opylovací schopnost dosud neznámá (Kamenický). 

Kutscherovo. Rovněž lokální ocfrůda dolního Polabí. Ovoce velk6, mírně žebernaté, 
žluté a skoro celé zastfoné tmavě proužkovanou karmínovou červení, chuti až velmi dobré, 
ale je poněkud měkké a tudíž někdy méně stálé . Uzrává od konce Hj na a dá se uchovati 
až do března. Stromy rostou bujně, mají vznosné, rozložit6 koruny. Pro lákavost ovoce 
nehodí se do stromořadí u cest. Kvete poloraně, opylovací schopnost dosud neznámá 
(Kamenický). 

J(rátlrnstopka královská. Ovoce střední velikosti, zploštělého tvaru, bledě zelené, 
pak zlatožluté, slupky více drsné, na straně sluneční červené a pruhované, s velkými, 
světle hnědými skvrnami, chut i velice jemné, sladce navinulé. V půdách suchých dozrává 
na stromě již počátkem října, v půdách vlhkých ku konci října. Čím později se češe, tím 
méně vadne na lůžku - uchovávat v rašelině . Drží se dobře uloženo i do léta. Strom roste 
sl a.bě, tvoří malé silné koruny, je velice otužilý proti chorobám i škůdcům - ač místy trpí 
krvavou mšicí . .Záclá vlhkou pt\du. Kvete pozdě a dlouho, čímž se vysvětluje jeho každo
roční ploClnost, bohužel, že ta jest slabá. Lze je pěstovati i v krajích navštěvovaných 
pozdními mrazy. J ako vysokokmen se pěstuje málo pro jeho malou korunu a slabou 
plodnost, spíše snad by se hodil do stromořadí k úzkým cestám. Do zahrádky pro svou 
výbornou chuť jenom pro lllÍlovníka a jen jako krsek na cluzénu bez řezu . Pro tvary špalí
rové se nehodí. Je dobrý opylovač a kvete, jak již řečeno, pozdě a dlouho. Často se užívá 
k přeroubování velkých , bujně rostoucích a neplodných stromů. 

Blenheimská reneta. Ovoce velké, ploše kulovité, širší než vyšší, základní barvy 
zlatožluté, na sluneční straně živě červené a žíhané, chuti velice jemné, ušlechtilé, první 
jakosti . P atH k nejlepším stolním odrůdám, na trhu je velice žádáno. Češe se asi v polovině 
října a dobře uchováno drží se i do dubna. Strom roste velice bujně, tvoří široké a velké 
koruny, je zdravý, zejména chválí se jeho vzdornost proti fusiclacliu a krvavé mšici, ale 
rodí špatně a pozdě a ovoce je silně náchylno ku křenčení. Půdu žádá těžší, hlubokou, 
pl-iměřeně vlhkou, polohu více teplou, před větry chráněnou. Do velkosadů k velkopro
dukci tržního ovoce se nehodí, ani clo stromořadí. Do zahrádky pro milovníky ušlechtilého 
ovoce jen krsky a na jánčeti. Na špalíry se nehodí a zejména ne pro kordony . Kvete polo
pozclě a květ dosti značně citlivý prot i vlivům povětrnost1úm a snad odtud pochází jeho 
malá úrodnost. Kamenický se domnívá , že rodí špatně následkem nedost atku opylovačl'1 , 
jako je P arména, Baumannova, Landsberské atd. J e špatný opylovač. 

Ifožená reneta zimní. P lody prostřední velikosti, širší než vyšší, barvy zelené, rezivé, 
na sluneční straně temněji červené. Chuti kypré, šťavnaté, velice jemně aromatick6, pravé 
rnnetovité, slabě vonné. Ovoce tabulové, velice cenné. Na stromě dozrává v i"íjnu, aJe 
sklízeti se má co nejpozději, ježto dříve česáno a nedobř'e uchováno vadne dosti brzo. 
Dobře uchováno v rašelině vydrží i clo léta. Strom roste sih1ě a tvoi"í široké koruny. 
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Miluje půdy hlinité, ne mokré a těžké , kde rád trpí rakovinou , za to nerad přijímá mšici 
krvavou a fusicladium. Polohu žádá teplejší a daří se i v polohách vyšších , jsou-li slunné. 
Plodí dosti brzy, úrodnost má dosti pravidelnou a uspokojivou, ne příliš velkou , ale dobrou. 
Ovoce silně padá. Proto se nehodí dobře do sadů ani do stromořadí. Do zahrádek by se 
hodil snad jako malý krsek na jánčeti, předpokládaje dobrou půdu. Na špalíry méně, ač se 
dobře ověnčuje. Kvete polopozdě a opylovač je špatný . 

Chodské. Lokální odrůda Domažlická, ovoce prostřední velikosti, žluté, zastřené 
tlumenou červení žíhanou, chuti ost:foji navinulé, lehce příjemně kořenité. Dá se uchovati 
i přes březen. Stromy s mohutnými korunami jsou úrodné a nenáročné. Kvete poloraně, 
opylovací schopnost neznámá. Má pouze lokální význam (Kamenický). 

]frasokvět žlutý. Velice ušlechtilé zimní, stolní ovoce. Plody veliké, zašpičatělé, nej
větší šffky dole blíže ke stopce, slupky hladké, jemné, s počátku zeleně, pak cihlově žluté, 
na sluneční straně zlatě červené se rzivými tečkami. Chuti je velice jemné, příjemně koře
nité, kalvilovité. Češe se pokud lze, pozdě v říjnu a vydrží dobře uchováno až do dubna. 
Ovoce je trochu měkké a vyžaduje dobrého balení, a i tu snáší dopravu špatně, ale je 
prvotřídní. Stromy nerostou příliš silně, mají silně převislou korunu, vyžadují púdu lehčí, 
ale výživnou a teplejší, v půdách studenějších a těžších rád chytá rakovinu. Vedle toho 
trpí silně krvavou mšicí a padlím. Má jednu zvláštnost, t otiž, že rodí s oblibou na tenkých 
dlouhých větévkách a jinde málo, následkem čehož se do zahrádek nehodí, mimo volně 
rostoucí zákrsek na jánčeti v dobrých půdách , na kterém dobře nese, event. duzénu 
v půdách ne tak prvotřídních. Z těch důvodú nehodí se ani na vysokokmen do sadú. Jak 
viděti, jeho možnosti pěstování jsou dosti obmezeny, ač jest jablkem tak výtečným. Pro 
obchod by přicházel v úvahu spíše krsek na duzénu, nejvýše polokmen, ale ne vysokokmen. 
Zejména na krsku na jánčeti šlechtěném vyvíjí krásné plody. Plodnost není nikdy velká, 
spíše malá. Kvete polopozdě a jest dobrým opylovačem . 

Batul. Ochůda na Slovensirn a Podkarpatské Rusi rozšířená. Ovoce prostřední veli
kosti, mfrně zploštěle kulovité, žluté s červeným líčkem, velice trvanlivé. Vydrží do jara. 
Chuti je příjemné, nakyslé a zvláště způsobilé k sušení. Na trhu velice oblíbené, k dopravě 
potfobuje pečlivého balení. Strom tvol'-í vznosné a při tom rozložité koruny s plodností 
vždy zcela uspokojivou. Kvete poloraně, opylovací schopnost dosud neznámá (Kame
nický). 

Libínské. Lokální odrůda severní Moravy. Plody až nadprostřední velikosti, zeleno
žluté, na slunci hnědavě červené a šrroce temně proužkované. Chuť příjemně sladce navi
nulá. Dobrá tržní odrůda. Uzrává na lůžku od listopadu do března a dobře uloženo dá se 
uchovati i do května. Strom bujného vzrůstu s vysokou kulovitou korunou, velice otu
žilý proti zimě i proti chorobám. Dosahuje vysokého stáří. Daří se dobře i ve vyšších 
a drsných polohách tohoto kraje. spokojí se i chudší půdou i s pozemkem značně v lhkým. 
Hodí se do sadů i širších stromořadí. Odrůda lokáh1í (Kamenický). 

Ribstonské (Ribstonský jadernáč). Anglické jablko , prostfodně velké, zploštěle kulo
vité, s drsnou rzovitou slupkou, barvy zlatožluté, se sluneční strany nahnědle červené, 
pruhované. Chut i velice lahodné, prvotHdní. Češe se po prvním říjnu . Bylo by lépe česati 
je později, nezačnou-li hodně plody padati, což uzrálé rády činí. Vydrží i přes bfozen. 
Strom bujný s hodně rozkleslou korunou. Má rád půdy hJjnité i hlinitojilovité, vlhčí, 
i polohu vlhčí a vyšší. Osvědčilo se zejména v předhorských krajinách. Pro nížiny se ne
hodí. Strom je náchylný k rakovině, p lody značně křenčí a červiví. Plodnost je velice 
nestálá a většinou malá. Do sadů se proto nehodí, ani do stromořadí. Do zahrádky jenom 
pro toho, kdo je milovníkem ušlechtilých ochůd, ale ani zde mnoho nerodí. Měl jsem ve 
své zahrádce dvě pyramidy, rodily každoročně, ale ne mnoho a ovoce skoro vždy opadalo. 
Kvete poloraně a je špatný opylovač. 

Kanadská reneta (Kmínová reneta). Pochází prý z Anglie. Velké jablko, ploše kulaté, 
žebernaté, drsné slupky, rzivé, později žluté s nápadnými tečkami, chuti velice jemné, 
kořenité, renetovité. Jablko první jakosti, ale dosti vzácné a proto dobře placené. Óeše se 
v polovině října, vydrží dlouho do jara. Velice hledaná stolní a tržní ochůda. Strom velice 
bujný, s velkou rozložitqu korunou. DaH se mu jen v půdě velice živné, ale žádá teplejší 
polohu. Jinak nerodí nebo velice málo. Zejména púdy těžké, studené a silně vlhké se mu 
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nelíbí. Do stromořadí ani do sadů se nehodí pro velice špatnou úrodnost. Ani do zahrádek 
jako krsek na duzénu se nehodí - roste příliš a nerodí - za to velice dobře rodí na tvarech 
špalfrových na j ánčeti. Měl jsem Verierky na jánčeti 4-6ramenné - celý velký špalír na 
východní zdi - které velice dobře rodily, zejména rodily vodorovné kordony na jánčeti 
i malé krsky na téže podložce. Pyramidy na duzénu přinesly jen tu a tam ukázkové ovoce'. 
Jablka však ráda křenčila. Kvete polopozdě a je špatným opylovačem. 

Boscoopské. Velké, narezavělé jablko, základní barvy žluté, na sluneční straně na
červenalé, drsné slupky. J ablko první jakosti, stolní i tržní, chuti velice jemné, nasládlé. 
renetovité. Češe se v druhé polovici října a dobře uloženo drží se dlouho do léta. Pr~ 
dalekou dopravu se velice hodí. Velice dobře se platí zejména ovoce větší a balené. Stromy 
rostou velice bujně, tvoří široké a rozložité koruny, které potřebují více místa než oby
čejné jabloně, náročny nejsou, ač půdy živné a polohy slunnější mají rády. Vadou jeho je, 
že rodí pozdě, ale pak rodí dobře, je však důležito , aby měl okolo sebe dva dobré opylo
vače (Parménu zlatou, Ontario, Landsberskou, Baumannovu, Charla.mowski). Do sadů 
i do stromořadí širších, jsou-li tyto podmínky splněny, se hodí velice dobře . J eho před
ností je též , že nepadá se stromťt, ač je lépe voliti místa větru nevysazená. Do zahrádek 
se hodí velice dobře, ale ne na duzénu, poněvadž na něm dlouho nerodí a v zal1Tádce nelze 
tak dlouho čekati na plod. Všecky tvary i krsky nutno šlechtiti na j ánčeti, pak rodí brzo 
a dobře. Hodí se též dobře pro přeroubování nevhodných stromťt, pak rodí dříve, ale nutno 
si pamatovati, že rodí na delším plodonosném dřevě. Kvete poloraně, opylovačem je 
špatným. 

Berlepschova reneta. Německé jablko, kříženec Ananasové renety a Ribstonského 
jadernáče. Plody prostředně velké, lehko žebernaté, zelenožluté, později zlatožluté, na 
sluneční straně neurčitou červc1ú kryté, s četnými světlými tečkami, chuti jemné, ušlech
tilé, silně kořenité. češe se pokud lze pozdě, jinak ztrácí na chuti, asi po prvé polovici 
října, když plody, které tkví pevně na stromě, začnou padati. Uchovává se skoro clo léta. 
Strom roste bujně, tvoř{ široké pyramidy, letorosty silné dobře ověnčené . Žádá dobrou, 
hlinitou půdu. Na polohu není ani tak náročný, ale teplá poloha mu lépe vyhovuje zejména 
tam, kde pěstuje se za účely obchodními. Je otužilý proti chorobám a i škůclcťtm. Rodí 
brzo, ale ne vždy a všude spolehlivě a plody rády padají. Proto nehodí se dobře do sadů, 
ani do stromořadí, kde zejména vadí přílišná lákavost plodů. Do zahrádek hodí se však 
dobře zejména v podobě Jusků na duzénu, ale ještě lépe na jánčeti, kde máme-li půdu 
živnou, velice dobře uspokojuje. Pak bývá Íll'oda obzvláště hojná, takže nutno i plody 
často protrhávati, aby byly velké a krásné a úrodnost pravidelnější. Kvete záhy a dlouho 
a květ není proti počasí choulostivý. Dobrý opylovač. 

Kalvil bílý zimm. Rozšířen byl k nám z Francie. Zda je tam také jeho původní domov, 
není známo. Velký, silně žebernatý plod, krásně žlutý, který zejména na špalíru dosáhne 
pravé plodnosti a krásy. J e ze všech jablek nejušlechtilejší, chuti nejdokonalejší. Dosahuje 
v obchodě nejvyšších cen a prodává se po kusech. Před válkou ještě bylo mi nabízeno po 
pěti korunách za kus. Ovoce má se pěstovati proto jen v sáčcích, poněvadž je škoda kaž
dého plodu, který je poškozen. V půdách přehnojených dusíkatými hnojivy dlouho 
a silně křenčí. U mě z počátku několik let kfončil po jedinkém silnějším hnojení močůvkou, 
kterého vůbec, zejména u jablek, nutno se varovati, anebo alespoň býti velice opatrným 
(viz stať o hnojení). Pak přestal a byl dokonalým. Češe se asi v polovici října a vydrží 
dobře uložený do bfozna i dubna. Půdu žádá živnou, dobrou, ale s dusíkatými hnojivy 
nutno býti opatrným. Nehnojí-li se, roste strom málo a hnojí-li se trochu více, křenčí rád 
plod. Má rád polohu teplou, ale nesmí býti suchá. Ve volných prostorách mimo polohy 
nejpříznivější nelze jej pěstiti ani jako pyramidu ani jako krsek. Viděl jsem sice i lrrsky 
v zahradě, ale nikde neuspokojovaly. U mně pyramidy nešly ani na duzénu ani na jánčeti. 
To jest ony sice rostly, ale trpěly silně chorobami, zejména fusiclacliem, rakovinami 
a hlavně krvavou mšicí. Rodily dosti dobře, ale plody byly malé a také silně fusicladiem 
napadené a proto jsem je odstranil. Ovšem klima je u nás ve Slezsku poměrně drsnější 
a hodně větrné. Za to na zeli východní, chráněné proti západu a severu, šly verrierky kal
vilu na jánčeti výtečně, rodily P.obře a každoročně, ovoce krásné a veliké, vzdor drsnějšímu 
klimatu. Na průčelí domu obráceném k jihu a krytém výstupkem střechy, šly méně 
a také méně rodily, trpěly padlím a ovoce bylo mnohem menší. 



ahrádek 
tvarech 
palírna 
jánčeti, 
é ovoce. 

aně na-
1asládlé. 
1ta. Pro 
Stromy 
ež oby
jeho je, 
i opylo
)o sadú 
o přecl
Lhrádek 
~c nelze 
.clí brzo 
3 nutno 
.čem je 

nského 
.ité, na 
ušlech-
1olovici 
lo léta. 
lobrou, 
~jména 
t. Rodí 
) sadů , 
.e však 
i půdu 
plody 

dlouho 

lomov, 
)Sáhne 
sahuje 
mopo 
a kaž
llouho 
i.vkou , 
trným 
vydrží 
no jivy 
1čí rád 
)Olohy 
lnskJ 
inčeti. 
inami 
adiem 
·snější 

y kal
•jšímu 
méně 

P o p i s j e d .n o t 1 i v ý c h .o d r fi d j a b I k o v ý c h. 273 

Všechny Verrierky na zdi i všechny jiné tvary špalírové trpěly krvavou mšicí, ač 
bojoval jsem proti ní energicky. Podařilo se mně sice vždy uchžeti stromy čistými, bez 
jedinké krvavé mšice, ale ku konci léta přelétaly z okolních zahrad okřídlené samičky 
krvavé mšice, které vždy znovu strom hojně a rychle znečistily. Tak stával se boj proti 
krvavé mšici marným, nepochopením sousedťt , až jsem se konečně odhodlal i Verrierky 
kalvilové přeroubovati. Viděl jsem i velkosady kalvilové v okolí Drážďan - pan Hering -
stojící v klínu lesa a sestávající jednak ze špalírů, jednak z krsln'i., ale tolik rakoviny a tolik 
ln·vavých mšic, vzdor úpornému boji majitele, jsem na jednom místě ve svém životě ještě 
neviděl. Při tom stromky rodily tak, že ovoce po vagonech se odváželo z poměrně veliké 
zahrady a bylo prvotřídní, z Iuskťt vždy menší. Stromky i špalíry byly téměř každoročně 
doplňovány novými mladými exempláři, poněvadž starší rakovinami hojně zacházely. 
Rakovinou trpí kalvilové stromky velice často pro rány krvavou mšicí zaviněn6. U mně 
ze 40 Verrierek při velice opatrném ošetřování, trpěly silně rakovinou dvě, ač jinde se 
vůbec nevyskytovala a vyhojila se teprve silným vápněním pťtdy a draslováním. Mimo to 
trpí stromky velice rády fusicladiem. Co se týče škťtdcťt ostatních, zdá se, že kalvil bílý je 
magnetem, který všecky přitahuje, takže bez stálého čištění, stříkání a sáčková1ú plodú 
se málokdo obejde. , 

Pěstování kalvilu bílého přichází v úvahu v zahrádkách. V sadech je pěstovati nelze. 
Pouze v jižním Tyrnlsku, hlavně v okolí Meranu, pěstuje se i na stromech se zdarem, ale 
i tam počú1ají se více věnovati pěstění kordom'i., hlavně vodorovných, poněvadž jsou 
plodnější a ovoce na nich je dokonalejší. 

Kdo má k pěstování špalírťt vhodné místo a chce se se vší pečlivostí tomu věnovati, 
ať je pěstuje, bude míti z nich velkou radost, kdo chce jen kliditi ovoce ber. ošetřování 
stromu, ať toho raději nechá. Kalvil bílý zimní kvete polopozdě a je dobrým opylovačem . 

Ifalvil Aderslcbenský. Kříženec bílého zimního kalvilu s Grafštýnským, pťtvodem 
z Aderslebcnu v Německu. Plod velký, širší než delší, s dobře vyvinutými žebry, ale ne 
tolik, jako u bílého zimního ka!vilu, barvy zelenožluté se silnými tečkami na straně slu
neční. Plody na špalíru pěstovaúé mají trochu červené líčko a jsou mnohem větší. Chuť má 
kalvilovou , velice jemnou, lahodnou , jemného aroma. Jest to tabulové ovoce prvého řádu. 
ale nedosahuje daleko chuti bílého zimního kalvilu. S plody při dopravě nutno zacházeti 
opatrně, jsou citlivy proti pomačkání, ale pečlivě baleny, snáší dopravu dobře. Déle 
uskladněny trochu vadnou, proto ukládají se do rašeliny . Češou se co možná pozdě v říjnu, 
poněvadž dříve česány ztrácí své jemné aroma. Vydrží i clo dubna, ku konci však rády 
moučna.tí. 

Strom roste z počátku bujně, později méně, zejména jak začne roditi. Půdu žádá 
živnou a dobfo hnojenou , jinak dává plody menší, což zejména platí pro velkosady, kde 
má-li se dobře dařiti , musí míti půdu velice dobrou, hlinitou, ne těžkou, jílovitou a dobře 
hnojenou. Rodí velice dobře. Proto za dobrých podmínek by byl i pro velkosacly doporu
čení hodný. Velice dobře se ověnčuje a hodí se tuclÍ't velice dobře i pro zahrádky, kde 
zejména jako ln-sek na cluzénu lépe rocU než vysokostrom. Nejlépe se hodí však pro špalfry 
a vodorovné kordony, kde ovoce dosahuje pravé jakosti a velikosti. Špalírové tva.ry jen 
na jánčeti. Každý tvar i krsek nutno každoročně krátiti, aby se udržel ve vzrůstu. Na po
lohu není tak choulostivý jako na půdu a daří se i v polohách chladnějších a zdá se, že je 
má raději, než polohy silně teplé, ač daří se i tu. Jinak je otužilý, ale proti kTVavé mšici 
ne1ú vzdorný a mimo to i někdy padlí se na něm vyskytá. Do stromořadí se nehodí, po
něvadž neobdělávaná púda mu nesvědčí. Kvete poloraně a květ je proti špatnému počasí 
dosti citlivý. Opylovač je dobrý. 

Ontario. Americké jablko u nás velice zdomácnělé. Je velké, zploštělé, poněkud že
bernaté, barvy více zelené, při zralosti pěkně žluté s červeným líčkem, chuti šťavnaté, 
kořenité, jemné, příjemně navinulé. Prvotřídní ovoce stolní a jedno z nejlepších tržních 
jablek, které jakoukoliv dopravu snáší výborně. Češe se co nejpozději v říjnu a vydrží 
velice dlouho i přes květen, aniž by vadlo nebo na jakosti trpělo. Je to jedna z nejlepších 
amerických odrťtd k nám dovezených. Na stromě sedí pevně a nepadá ani při největších 
větrech. Strom je zdravý, roste v mládí dobře, pak méně a tvoří pěkné kulovité koruny. 
Je velice otužilý proti chorobám i škůdcům, ba tvrdí se o něm, že je odolný docela i proti 
mšici hvavé, pouze v pťtdách suchých a uzavřených polohách rád dostává padlí. Ani na 
pťtdu není náročný, daří se i v pt\dách lehčích i v polohách vysokých , ba docela daří se 
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mu zde lépe než v krajinách příliš teplých. Nesnáší však sucha , trpí zde, jak již bylo řečeno . 
padlím. Kvete pozdě a má velice otužilý květ. Rodí brzo a hojně a při správném ošetřování 
každý rok. Stromy starší nutno dobře hnojiti, aby plody udržely se velkými. Patří v Ně
mecku mezi tři jablka Hšského sortimentu (Ontario, J akob Lebol a Strýmka). Hodí se 
výborně clo sadů, pěstovaných za účely obchodními. I clo stromořadí, zejména ve vyšších 
polohách , se dobře hodí. Do zahrádek hodí se též výborně jako hsek nebo pyramida na 
duzénu, i na špalír, poněvadž se velice dobře ověnčuje a i zde jest lépe, je-li půda živná. 
pěstovati špalírové tvary na jánčeti. Je velice dobrým opylovačem. 

Bojkovo. Jablko německého původu a také v severním Německu velice rozšířené . 
Jest velké, ploše kulaté, dosti silně žebernat é, hladké, na stromě zelené, na sluneční 
straně červené, ve zralosti světle žluté, takže se podobá dosti bílému zimnímu kalvilu. 
Chuť je jemně kořeněná, mírně nakyslá, šťavnatá. Češe se co nejpozději v říjnu , jinak 
ztrácí na chuti, požívání je schopno teprve koncem února a vyddí i do června bez újmy. 
Dobré tržní ovoce, schopné i daleké dopravy, a prodává-li se později, kdy je nedostatek 
jablek , zpeněží se velice dobře, poněvadž lze je prodávati v tu dobu jako dobré stolní 
ovoce. 

Strom roste silně i ve stáří a tvoří široké koruny. Hodí se zejména do drsnějších 
vyšších poloh , kde by jiné odrůdy již se nedařily, ba daří se zde a rodí lépe, než v polohách 
teplejších , kde bývá často navštěvován padlím. I na půdu je nenáročný, ale žádá půdu 
přiměřeně vlhkou. Rodí brzo, dobře a pravidelně a ovoce stejnoměrné. J e velice otužilý 
proti nemocem. Hodí se v přiměřených polohách k velkoprodukci v sadech velice dobře, 
i do stromořadí k širším silnicím, zejména v polohách vyšších a drsnějších. Pro zahrádku 
se méně hodí, poněvadž nemá rád uzavřených poloh, snad ještě jako krsek na duzénu. Pro 
špalír ne, ač se dobře ověnčuje, poněvadž na špalír užíváme odrůd hodnotněj ších. 

Ministr Hammcrstcin. Semenáč Landsberské renety. Jablko velké, ploché, lesklé, 
mastné slupky, v plné zralosti žluté s lehkou červení na sluneční straně . O chuti jeho lze 
se těžko vyslovit i. V Čechách zahrádkáři, zejména z okolí Prahy , chválí je velice pro jeho 
znamenitou, sladce navinulou chuť kořenitou a považují je za jedno z nejlepších jablek 
k teré všeobecně doporučují. U nás ve Slezsku, nevím zda všude, ale u mě mělo chuť přímo 
odpornou a bylo nepoživatelno. Nevím, co toho bylo příčinou, snad to nebyl ani ministr 
Hammerstein , ale na mé dotazy bylo mi referováno i z jiných míst Slezska, že jablko to 
zde neodpovídá své dobré pověsti. Rozhodně žádá polohu teplou a slunnou. Češe se co 
nejpozději v říjnu, požívání schopno je již v prosinci a vydrží až do března i dubna. 

Strom roste z počátku bujně, široko pyramidálně, později jeho vzrůst je menší, snad 
pro velkou plodnost a je jinak dosti nenáročný, i prot i chorobám je otužilý. Rodí brzo 
a hojně a skoro pravidelně. Do zahrádek v teplej ších polohách hodil by se asi výborně 
pro svou bohatou úrodnost , hojné a krásné ověnčová1ú, čímž zejména pro špalíry by byl 
vhodný. Krsky a pyramidy na duzénu, větší tvary špalírové rovněž, menší na jánčeti. 
Kvete poloraně, opylovačem jest dobrým. 

Pasecké vinné. Lokální odrůda severovýchodní Moravy . Ovoce je střední velikosti, 
tvaru poněkud zploštěleJkulovitého, barvy zlatě žluté a červeně pruhované, chuti příjemně 
navinulé a lehce kořenité. Má se česati pozdě, aby dosáhlo žádané chut i. Dobře uchováno 
vydrží i přes březen. Dobrá tržní odrůda. Stromy nejsou na stanoviště náročny, ma.jí 
ploše kulovitou korunu a do stromořadí se nedoporučují. Opylovaoí schopnost neznáma„ 
Kvete poloraně (Kamenický). 

Jadernička moravsM .. Lokální odrůda Moravského Valašska. Ovoce sotva střední 
velikosti, kuželovitě protáhlé, barvy žluté, na sluneční straně červeně nadeohlé, chuti 
jemné, sladce navinulé s lehce kořenitou příchutí. Dobré trž1ú jablko, které snáší dobře 
dopravu. češe se koncem září, v říjnu je již poživatelno a vydi·ží i přes duben. Strom tvoří 
vznosné koruny a libuje si v h luboké půdě. Rodí pozdě a úrndnost neru vždy prvotřídní, 
přece však uspokojivá (Kamenický). 

Vilémovo. Německé jablko, podle udání prý semenáč H arbertovy renety, prostřední 
až velké, ploše kuželovité, v zralosti zlatožluté, silně červeně pruhované, s četnými jasněj 
šími tečkami, dužniny pevné, příjemné, sladce nakyslé chuti, mírně kořenité . Češe se, 
pokud lze, pozdě v říjnu , vydi·ží i do konce dubna. Pro svou pěknou červeň, připomínající 
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Baumannovu renetu, je dobrým t ržním, hospodářským jablkem, dopravy schopným. 
Drží pevně na stromě a nepadá . 

Strom roste bujně a zdxavě, tvoří vznosné, kulovité koruny. J e nenáročný na polohu 
i pt'tclu, ale hlinitojílovité půdy svědčí mu nejlépe. Daří se lépe v polohách drsnějších 
i vyšších , polohy teplé nemá rád, dostává zde ln-vavou mšici. Jako tržní oclrúda hodil by 
se dobře clo sadú v polohách drsnějších i do stromořadí užších, jinde volíme ovšem od.rúcly 
hodnotnější. Kdo by si jej přál míti v zahrádce, pak lze jej pěstiti jako krsek nebo pyra
midu na jánčeti. Na špalír se nehodí. Roditi začíná později , ale pak rodí hojně a pravidelně. 
Kvete pozdě a dlouho a květ je otužilý proti vlivům povětrnostním. Špatný opylovač. 

Vejlímek červený. Oclrúda rozšířená hojně na Podkarpatské Rusi a určená jen pro 
tuto zemi jako vedlejší trž1ú odrt'tda. Ovoce je prostřední velikosti, zploštělé, barvy sytě 
až temně červené, chut i jemné, ale bez kořenité příchuti . Vydrží dlouho do jara a dopravu 
snáší bezvadně . 

Stromy tvoří rozložité koruny, jsou otužilé, nenáročné, střídavě, ale uspokojivě 
plodné (Kamenický). 

Panenské české. České téměř znárodnělé jablko, kulaté, malé, ale krásně červené až 
clo fialova přecházející, chut i jemné, sladce navinulé. Bílá dužnina jest pod slupkou za
růžovělá. Jest to t abulové i velice dobré tržní jablko, které se i hojně vyváží a bylo by 
ještě lepší, kdyby bylo větší. Češe se koncem záH a vydrží bez poruchy až clo Mezna. 

Strom tvoří vznosnou korunu, žád á dobrou , hlubší živnou pťtdu a přiměřeně vlhkou , 
v pťtdách a polohách sušších ovoce hojně padá a t rpí červivostí. Pěstuje se pouze jako 
vysokokmen nebo polokmen, hodí se ve vhodných pťtdách a polohách clo sadů i do stromo
řadí, zejména v polohách vyšších. Do zahrádek se nehodí pro své drobné ovoce. Roditi 
počíná záhy a třeba střídavě, přece vždy uspokojivě. Kvete polopozdě a jest dobrým 
opylovačem. 

Solivarské ušlechtilé. Kra.jová odrťtda slovenská, plody kulovité, nadprostřední, 
pruhované, chuti jemné, osvěživě navinulé s příchutí aromatickou. Dopravu snáší dobře 
a vydrží až do dubna. Rádo křenčí, kterýžto úkaz se vyskytuje Hdčeji v poněkud vyšších 
polohách (v předhořích). Stromy na Slovensku dosahují vysokého věku a jsou uspokojivě 
úrodny i ve stáří. Plodnost je n~lepší v půdách hlubokých, dostatečně vlhkých, ale pro
spívá dobře i v polohách méně příznivých. Pro Slovensko a Podkarpatskou Rus je oclrúdou 
téměř nepostrádatelnou. Kvete poloraně, opylovací schopnost je neznámá (Kamenický). 

Jonathan. Americká odxůda, prostřední velikosti, sytě červená s modravým ojíně1úm 
a řídce roztroušenými tečkami, chuti znamenité, prvotřídní, sladce navinulé. Je prvotříd-

· 1úm tabulovým ovocem a prvotřídním jablkem tržním, snášejícím dobře dopravu. Češe 
se počátkem října, dobře uchováno vydrží clo května i déle. Strom roste prostředně 
a tvoří kulovité koruny. Rodí brzo a dobře, někdy nadprůměrně. J est však velice náročný 
na púdu hlubokou, živnou a dostatečně vlhkou, dobře obdělávanou. Polohu má raději 
chladnější a vlhkou . V polohách a pťtdách nevhodných trpí silně padlím a stromky, které 
jsem viděl, trpěly všecky mšicí krvavou. Pěstuje se se zdarem na Slovensku a Podkar
patské Rusi. V Čechách a v zemi Moravskoslezské jest jeho pěstování teprve ve stadiu 
pokusťt a nutno býti s vysazováním jeho ve velkém dosud opatrným. Kvete polopozdě, 
opylovačem jest dobrým. 

Wagenerovo. Rovněž jablko amerického původu . Plody prostřední velikosti, plošší, 
žebernaté, barvy na straně zelenavé, pak tmavě červeně pruhované, chuti prvotřídní, 
sladce kořenité. Jedna z nej lepších od.rt'td stolrúho ovoce, na trhu velice hledaná a dobře 
placená. K dopravě je velice zpťtsobilé. Češe se počátkem října a dá se uchovati bez veškeré 
újmy i clo června. 

Strom je zdravý, tvoří menší, širší koruny, je otužilý proti mrazům i chorobám. Má 
rád půdu hlubší, živnou a přiměřeně vlhkou a daří se i ve vyšších polohách. Rodí záhy, 
pravidelně a hojně. Do stromořadí pro nízkou, širokou korunu se nehodí a nedoporučuje. 
Za to do sadú pro svou otužilost, prvotřídní jakost plodťt, hojnou úrodu a t rvanlivost hodí 
se velice dobře . Do zahrádek se hodí velice dobře, krsky a větší tvary špalírové na duzénu, 
menší tvary na j ánčeti. Kvete poloraně a je dobrým opylovačem. Jablko pravdě
podobně s velkou budoucností. 
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Parlrnrovo (Parkerův jademáč) . Anglické menší jablko, ploše kulovitého tvaru. 
slupky bronzově rezavé. drsné, chuti výborné, renetovité, aromatické, sladce navinulé 
Češe se co nejpozděj i v říjnu, jinak vadne, ač se dá uchovati dobře uloženo (v rašelině) i cl~ 
května. Výborná stolní i tržní odrúda. 

Strom žádá hlubší, živnou a přiměřeně vlhkou púdu a má rád i polohu otevřenou 
a vlhčí. V púdách suchých mnoho odpadového ovoce. Jinak prot i chorobám a mrazúm otu
žilý. Hodí se velice dobře do sachl. a stromofadí, zejména v polohách vyšších a k užším 
silnicím. Do zahrádek pro malý plod se hodí méně . Pro milovníky doporučuje se hsek 
na duzénu nebo na j ánčeti. U mně rostl na jánčeti jako pyrnmida velice dobře , byl asi 
3 m vysoký a rok co rok plody hojně zatížen. Roditi začíná záhy, dobře a pravidelně. Kvete 
polopozdě a je dobrým opylovačem. 

Punčové. Původem svým z Dolního Polabí. Ovoce prostřední, ke kalichu zúžené až 
téměř kulovité, barvy žluté , na slunci lehce ožehlé s dužninou vonnou, nasládle navi
nulou a příjemně kořenitou. Nejlepší chuti nabývá v prosinci, al!') dá se uchovati i do čer
vence. Náleží v Dolním Polabí k nejcenněj ším tržním odrúdám. Stromy menších , roz
kleslých korun mají rády živnou, přiměřeně hlubokou a vlhkou půdu, ale daří se i ve vyš
ších polohách. Rodí brzo a velice hojně, takže nedosahuje velkých rozměrů. Lokální 
odrůda, velice vhodná k pěstění v sadech. Do zahrádek se nehodí. Kvete poloraně, opylo
vací schopnost dosud neznámá. 

Stl'ýmlrn. Pochází z Porýnska. Ovoce prostřední velikosti, velice měnivé podoby. 
slupky hladké, lesklé, na straně zelené, pak žlutozelené s lehkou červení, na slunci někdy 
zářivě červené, bez zvláštní chuti. Češe se v polovici října a vydrží i přes červenec. Ač neri.í 
zvláštní chuti, je to dobrá tržní ocln".1da, hlavně pro kuchyň (kompoty, marmelády) 
i k výrnbě cidru. 

Strom silně roste a tvoří vysoké a velké koruny . Nerodí sice záhy, ale pak velice 
dobře. Strom otužilý a nenáročný, i proti škůclcúm silně odolný. D o sadů pro svou ne
náročnost a dosti hojnou .-plodnost se hodí dobře, i do stromořadí, zejména clo drsných 
poloh (ovoce nepadá). Do zahrádek se nehodí. 

Jeptiška. P lod prostředně veliký, vysoký, tupě zašpičatělý, něco nepravidelný. 
slupky hl adké, lesklé, málo vzhledné, tmavěji červeně zbar vené , místy žlutozelené, chuti 
mírně nak yslé, bezkořenité, podřadné. Češe se asi v polovině října a vydrží až do léta. 
Je to jablko hospodářské (kompotové), ovšem když ne1ú jablek jiných , je dobré a přichází 
k platnosti jako tržní dobrá ochůda, která velice dobře každou dopravu snáší. 

Strom roste silně, má širokou rozložitou korunu (sázet dál od sebe), dosahuj e vyso
kého stáří a právě ve stáří hojně rodí a pravidelně. Plody drží pevně na stromě a nepadají 
ani při větru . H odí se více do klimatu drsnějšího, kde se i lépe daří. J e velice otužilý proti 
počasí i škůdcům. Mšicí krvavou netrpí. Žádá půdu dobrou, živnou, přiměřeně vlhkou. 
V půdách suchých se nedaří, jako všecka jablka. V polohách drsných a vysokých má svou 
doménu. Hodí se jen jako vysokopeň. Do zahrádek vůbec ne. Kvete pozdě a je špatný 
opylovač . · 

Zuccalmagliova reneta. Kříženec Ananasové renety německého původu. Ovoce pro
střecl1ú velikosti, až malé, přibližně kulovité, ke kalichu poněkud zašpičatělé, žluté s lehkou 
červení na sluneční straně. Chuť ušlechtilá, renetově kořeněná, prvotř-íclní jakosti. Velice 
dobré stolní a tržní ovoce. Češe se v prvé polovici října a uchovává se v dobré jakosti až 
do konce května. Strom vyžaduje dohrnu živnou půdu , pak roste bujně, v půdách méně 
živných špatně. Má přímou korunu , která však později při h ojné úrodě se více clo šíře 
r ozkládá. Do sadů ovocných ani do stromořadí se nehodí, poněvadž zde nosí hojnost příliš 
malého ovoce, zejména v pokročilejším věku. Do zahrádek jako lusek nebo pyramida 
se hodí dobře, ale nutn o klásti i zde důraz na dobrou, živnou půdu a její dobré obdělávání. 
Při pěstě1ú nut no dbáti i zde v mládí pravidelného zkracování, aby vytvořil vznosnou. 
dobře stavěnou korunu. Plody pl'·i velké úrodě nutno protrhávati a zejména nenechávati 
chomáče plodů na jedné plodonosné větvičce. Pro špalírové tvary, ač dobře se ověnčují 
a dávají ovoce větší, se méně hodí. Krsky na duzénu, špalíry na j ánčeti. 

Ovoce tu a tam, zejména při hnojení dusíkatými hnojivy křenčí, ale ne na stromě. 
nýbrž až na lúžku. Strom je jinak dosti otužilý proti mrazům, chorobám i škůdcům. Kvete 
poloraně, opylovač jest dobrý. 
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Conlonova reneta. Veliké jablko, zploštěle knlovité, barvy rezavé, na sluneč1ú straně 
s mírnou červení. chuti velice dobré, sladce navinulé, kořenité. 'Tabulové i tržní hledané 
ovoce. Češe se v říjnu , vydrží do dubna. Pro dopravu se hodí velice dobře. 

Strom tvoří bujné, mohutné korw1y (dále od sebe sázeti), je dosti náročný na půdu 
a polohu. Půdy jen velice živné a polohy t eplejší. J e velice otužilý prot i chorobám i škůd
cům. Roditi začíná později a nikdy ne mnoh o. Ač strom je otužilý. květy jsou prot i vlivům 
povětrnost1úm choulostivy a snad odtud menší plodnost. Plody často křenčí. Pro tyto 
vlastnosti se nedoporučuje ani do sadt'í. obchocbúch , ani do stromořadí, ani do zahrádek . 
leda pro milovníky velkého a chutného ovoce, třeba s menší úrodností. Pro jeho silný 
vzrůst podnož jánče. Na cluzénu příliš roste. 

~es~)eštč mnoho odrt'.'td. o jejichž vlastnostech jen luátce se zmíním pro orientaci 
zahradkare : 

Pottův jadernáč. J ablko velké, chuti sladce nakyslé, strom zdravý, otuži lý . plody 
nestejné a hojně pada.jí. Zraje v září, vydrží do října . 

Ifrálovnino (The Queen). Značně velké . žluté jablko. červeně pruhované. chuti 
nakyslé , dosti lahodné, ale jen hospodářské ovoce. Češe se v září, vydrží do listopadu. 
Plody křenčí a rády hnij ou. Spíše sé hodí clo vyšších poloh. 

Lor<l Slůfiold. Velké anglické jablko, kulovité, žluté. chuti vůbec podřadné. kyselé. 
Strom rost e dosti slabě a je velice úrodný. Ovoce rádo kfončí. Zraje v srpnu. nevydrží 
cllou.ho a velice brzo stává se nepoživatelným. Ovoce jen hospodál'ské k brzkému využití. 

šampaňská i·enota . J ablko malé, zploštělé , žluté a červené, má cenu pouze jako 
hospodářské ovoce. Bývá často hodně malé, čímž stává se neprodejným. Strom náročný 
na půdu i polohu. 

Rfoha.rclovo žluté. Ovoce velké. tvaru podlouhle vejčitéh o , barvy pěkně bledě žluté 
až citronově žluté, chut i velice dobré. Češe se v říjnu, vydrží do února. Strom bu jný 
a zdravý, málo náročný, ale rodí pozdě a málo, ovoce shazuje, t rpí padlím a fusiclacliem . 

Hřebíčkové cornwalsM. Prostředně veliké, barvy rezivé, málo vzhledné, chuti velice 
dobré, výborné st olní ovoce. češe se v říjnu a vydrží i do května. Strom velice náročný 
na půdu i polohu. R odí pozdě a málo. Do zahrádek se nehodí, jen na volně rost oucí krsek 
na duzénu ve velice příznivé poloze a dobré hl11boké a živné půdě. 

· Da.ňlrnvo. Jablko velké, barvy světle žluté, tmavě pruhované, chuti dobré, češe se 
v říjnu , vycb:ží do konce ledna. Strom zdl'avý s širokou, velkou korunou , bujně rostoucí. 
Rodí později. Hodilo by se clo sadů. Do zahrádek v případě potřeby jen na jánčeti pro 
bujný vzrůst. Ovoce stolní i hospodářské. Plody rády křenčí. 

Princ Albert. Velké, kulovitě zploštělé a žebernaté anglické jablko, žlutě a červeně 
žíhané, chuti nakyslé, podřadnější a i hodně podřadné, hodí se více pro potřeby kuchyňské. 
češe se v Hjnu , vydrží clo března. Dopravu snáší dobře. Stromy s prostředně velikou, 
rozložitou korunou, zdravé, nenáročné, oproti mrazům poněkud citlivé. Hodil by se do 
sadů i zahrádek pro hojnou úrodnost a pěkné ověnčování se, pro jiné vlastnosti však ne . 

Sudetská reneta.. IGí.ženec Ananasové a Kanadské renety, původem z Moravy. P lod 
prostředně veliký, kulovitý , barvy nažloutlé. na sluneční straně pěkně červený, ch uti 
velice dobré. St ohú i hospodářské ovoce. češe se v říjnu a vydrží i do dubna . 

Strom zdravý s rozložit ou, hustou korunou , nenáročný, hodící se dobře i pro vysoké 
poloh y. Rodí brzo a dobře . Hodí se pro sady i stromořadí. Může se pěstovati i v zahrádkách 
na cluzénu i jako tvar na jánčeti (tvar U ). 

Libomáč Winitzky. Velmi veliké, krásné jablko, více ukázkové a výstav1ú, p fovyšu
jící velikostí i jablko Peasgooclovo, ale nedosahující je chutí. Plody jsou tupě kulovité, 
žebernat é, barvy žluté, na sluneční straně mírně zarudlé. Požívá1ú schopno od listopadu 
tlo ledna. Rodí brzo a dobře . Do sadů ani stromořadí se nehodí, jako kuriosita pro zahrádky 
zákrsek na duzénu. Na špalfr, kde mají býti pěstovány odrůdy pouze nejušlechtilejší. 
se pro méněcennost nehodí. 
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Parmóna šal'latová. Krásně zbarvené jablíčko , prostřední velikosti, jemné qobré chuti 
dobré tabulové ovoce. Češe se v polovině září, vydrží do konce prosince. Strom zdravf 
s širokou korunou, dosti náročný na půdu, má rád polohy vyšší, chráněné. Trpí rád rako
vinou, proto se nehodí do půd příliš vlhkých. Rodí dosti dobře, ale dává dosti odpadu. 

Červená hvězdicovitá reneta. Krásně zbarvené, hnědě tečkované jablíčko, střední 
velikosti? chuti sladce nakyslé, kořeněné, dobrá odrůda stolní a tržní. Češe se v říjnu . 
vydrží i do března. Strom dosti zdravý, menší koruny , nesnášející su cha ani větru , poně
vadž ovoce silně padá. Plodnost není prvotřídní snad pro choulostivost květů. Do zam·á
dek se též méně hodí, snad jako lusek , pro špalír ne. 

V posledních letech šíří se u nás hojně, zejména mezi zahrádkáři, pěstění některých 
velice ušlechtilých a pozoruhodných odrůd amerických, z nichž na př. Ontario u nás již 
tak zdomácnělo pro své vynikající vlastnosti, že stalo se odrůdou nepostrádatelnou, jiná, 
na př. Jonathan budí oprávněné naděje do budoucnosti. Jablka tato vedena jsou v sezna
mu předchozím. 

Zde pouze chci je doplniti některými pozoruhodnými odrůdami a.merickými, které 
budí značný a většinou oprávněný zájem zahrádkářů. Uvádím jména jejich a popisy podle 
nové Vaňkovy lidové pomologie vyšlé v r. 1935. 

Delicious. Nadprostřední velikosti až veliké, pravidelného kalvilovitě žebernatébo 
tvaru, slupky lesklé a mastné, základní barvy žluté, zastřené krásnou červení přerušo
vanou pěkným žíháním. Dužnina jest žlutavě bílá, jemně křehká, šťavnatá a rozplývavá, 
mírně vonná, chuti příjemně sladké, mírně navinulé. Sklízí se v říjnu, zraje v prosinci. 
je-li dobře uchováno a nepodtrhnuté vydrží, aniž by vadlo, do června. 

Strom má krásný vzrůst, roste bujně, záhy a hojně rodí. Vyžaduje půdy úrodné, 
hluboké, přiměřeně vlhRé. V suchých krní a dělá odpadové ovoce. P olohy chráněné, 
zvláště před ostrými větry. Pro zákrskové stromy hodí se ve všech tvarech. Pro malé 
tvary v dobrých půdách šlechtí se na jánče, pro velké na duzén. Hodí se výborně, podle 
Vaňka, pro plantáže jako polokmen, úzkokmen nebo zákrsek. J est dobrým opylovačem. 
kvete prostředně pozdě. V chudých půdách objevuje se slabě fusiclaclium. Je to nejlepší 
a nejcennější tabulové a tržní ovoce. U mě v chráněné poloze očka silně vymrzávala„ 
Existuje varieta Stark Delicious stejného t varu a vlastností, pouze zbarvení není ta.k 
krásně červené, nýbrž pruhované. 

Rome Bcauty. V Americe mezi standardními odn\dami patří k nejlepším, plod jest 
veliký až velmi veliký, slupky lesklé hladké, základní barvy oranžově žluté, ale téměÍ' 
celý povrch plodu jest kryt temně karmínovou červení a drobnými bílými tečkami. 
Dužnina jest smetanově žlutavá, šťavnatá, jemná , navinulá. Strom roste zdravě, do šířky. 
jest záhy a hojně úrodný . V lepších púdách jsou plody značně velké, v chudších přirozeně 
malé. Hodí se velmi dobře na jakékoliv zákrskové tvary. Snese znamenitě dopravu , ne
hnije. Veli.ce cenné tabulové ovoce a tržní. K požívání od ledna clo června. V Českoslo
vensku se prý pěstuje již na mnoha místech a doposud jsou zprávy odevšud příznivé. 

Black Ben. Dosti velké kulovité jablko. Slupka lesldá, základní barvy žluté, kterou 
přikrývá tmavě a světle červená bar va. Dužnina jemná , šťavnatá, aromatická, sladce 
n avinulé chuti. Sklízí se co nejpozději. K jídlu dospívá v dubnu a vydrží do nových 
jablek. Nevadne ani nehnije. 

Strom bujný, zdravý, tvoří úhledn é pravideh1é jehlancovité koruny, která umožňuje 
pěstování i ve stromofadích. Zákrsky na duzénu , pro živné půdy a menší tvary na ján
četi. Půdu vyžaduje živnou, přiměřeně vlhkou, spokojí se však i s púdami horšími. Polohy 
snáší i vysoké a libuje si v polohách vlhčích. Rodí velice záhy ovoce téměř stejné veli
kosti, které cb:ží pevně na st romech. Úrodnost je hojná a pravidelná. V suchých létech 
a v půdách chudých t rpí fusicladiem. Výborné tržní, tabulové a hospodářské ovoce. 

Steymann Vinesap. Velký plod tvaru tupě kuželovitého, slupky nakyslé, oranžově 
žluté, po celém plodu je rozmytá červeň a větší světlé tečky. Dužnina jemná , velice 
šťavnatá , rozplývavá, chuti navinulé, jemně pikantní, výborné. Strom roste zdravě, tvoH 
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rozložité koruny, má rád půdu živnou, přiměfoně vlhkou s vlhkým ovzduším. Jest záhy 
a hojně Úl'odný. Pro zákrskové stromky ve tvaru jakémkoliv se dobře hodí. U nás doposud 
se prý dobře osvědčilo. Kvete prostředně pozdě a jest dobl'ým opylovačem. K požívání 
jest od ledna a vydrží do května. 

Baldwinovo. V Americe velice rozšířené jablko a d1·ží podle udání Vaňkových primát 
mezi vývozními jablky . J e prostřední velikosti, tvaru kulovitého, barvy žluté, na sluneční 
straně oranžově karmínové, dužniny jemné, kypré, chuti sladké, jemně navinulé. Strom 
roste bujně a je úl'Odný. Je špatným opylovačem a kvete prostředně pozdě. U nás prý se 
všeobecně dobře daří a zvláště prý v půdách živných a polohách chráněných dosahuje 
značné velikosti a krásného vzhledu. 

Byla zde popsána velká řada odi·ůd , aby každý zahi·ádkář, malo- i velkosada1· měl 
mčitou představu o odi·ůdě, která s té nebo oné strany je doporučována často bez ohledu, 
je-li vhodna nebo ne. Současně jsem hleděl u každé odrůdy udati vhodné podnože pro 
:jednotlivé tvary, což našim zahrádkářům způsobuje největší starosti. O zvláště vhodných 
odrůdách pro sady a velkosady, viz stať o velkosadech. O zvláště vhodných odi·ůdách pro 
zahrádkáfo, viz stať o jednotlivých tvarech, dále viz stať o maličkých i větších zahrádkách 
a velkých zahradách, kde udány jsou nejlepší odi·údy, vhodné pro zahrádky podle jejich 
velikosti. 




