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Jako každý rok se v sortimentu ovocných dřevin objeví 
odrůdy, které přináší nové vlastnosti, ve většině případů 
odolnost vůči různým chorobám a škůdcům. Tyto vlast-
nosti jsou velmi žádané, protože když doma pěstujeme 
ovocné dřeviny, většinou chceme eliminovat používání 
chemických prostředků. Zdařilým příkladem je vyšlech-
tění angreštů odolných americkému padlí. Klasické 
angrešty se skoro přestaly pěstovat a jsou nahrazeny výše 
zmíněnými odolnými odrůdami.

Jabloň LIPNO
Jedná se o raně 

zimní velkoplodou 
odrůdu, která je velmi 
odolná proti strupovi-
tosti, zřídka je napa-
dána padlím. Strom 
má korunu řidší, tím 
pádem méně nároč-
nou na řez. Plodí pra-
videlně, plodnost je 
středně vysoká, brzy po výsadbě. Plod je středně veliký, 
zploštělý. Základní barva je zelenožlutá, z 2/3 překrytá 
karmínově červenou. Dužnina je šťavnatá a má harmonic-
kou chuť. Odrůda je nenáročná a vhodná pro pěstování 
na zahrádce.

Jabloň Golden
Deliceus Reiders®
Tato raně zimní 

odrůda je nerzivým klo-
nem odrůdy Golden 
Deliceous. Vyšlechtěna 
byla v Holandsku. Strom 
je středně vzrůstný s 
řidší korunou méně 
náročnou na řez. Plod-
nost je velmi raná a pra-

videlná. Plody jsou středně velké, kulovité se zelenožlutou 
až zlatožlutou hladkou slupkou. Dužnina je sladká a šťav-
natá. Sklizeň probíhá ve druhé polovině října a jablka vydrží 
do února. Odrůda není moc vhodná do vyšších poloh.

Jabloň Rosela®
Zimní  odrůda 

Rosela byla vyšlech-
těna ve Stříšovicích. 
Růst má slabý, roz-
ložitý a je nenáročná 
na řez. Plodnost je 
velmi raná, bohatá a 
pravidelná. Plod má 
základní barvu světle 
žlutou, ale ta je po celé 
ploše překryta červenou s výraznými lenticelami. Duž-
nina je nažloutlá, středně pevná, šťavnatá a výrazně aro-
matická. Sklízí se koncem září, konzumní zralost nastává 
asi 14 dní po sklizni a vydrží do konce března. Odrůda je 
rezistentní ke strupovitosti a padlím netrpí.

Jabloň Luna®
Perspektivní odrůda 

vznikla křížením odrůd 
Topas a Golden Deli-
ceous ve Střížovících. 
Plodnost této odrůdy je 
velmi raná a pravidelná. 
Plody jsou kulovité, 
bez rzivosti a základní 
žlutá barva je někdy 
slabě překryta oranžo-
vým líčkem. Dužnina 

je pevná, křehká, šťavnatá a výrazně aromatická. Zraje v 
polovině října, konzumní zralost nastává od listopadu a 
vydrží do dubna. Odrůda je rezistentní ke strupovitosti a 
málo náchylná k padlí.

Jabloň Red Topas®
Červená mutace 

zimní odrůdy Topas 
byla vyšlechtěna vy 
Střížovicích. Jedná 
se náhodnou mutaci. 
Strom je středně 
vzrůstný a vytváří roz-
ložité koruny. Plod-
nost je velmi raná, 
vysoká a pravidelná.  
Plody jsou středně 
velké. Na rozdíl od 
odrůdy Topas je červené zbarvení celoplošné. Dužnina je 
pevná, šťavnatá, sladce navinulá a výrazně aromatická. 
Sklízí se počátkem října, konzumní zralost je v listopadu a 
vydrží do konce března. Je středně citlivá na padlí a rezis-
tentní strupovitosti.

Jabloň Rondo®
Zimní odrůda kom-

paktního, sloupcovitého 
vzrůstu. Vyšlechtěna 
byla ve Střížovicích. 
Růst je slabý, kom-
paktní. Koruna je sloup-
covitá, bez nároků na 
řez. Plodnost je velmi 
raná a bohatá. Vhodná 

je probírka plodů, která nám zabezpečí pravidelnou a kva-
litní sklizeň. Odrůda zraje ve druhé polovině září a vydrží 
do února. Je rezistentní vůči strupovitosti a na padlí je 
málo citlivá. Při pěstování vyžaduje pravidelnou výživu. 
Díky svému tvaru je vhodná pro menší zahrádky a pří-
padně pro pěstování v nádobách. 

Hrušeň Dicolor®
O d r ů d a  b y l a 

vyšlechtěna v Těcho-
buzicích křížením 
odrůd Holenická a 
Williamsova. Růst má 
středně silný. Plodnost 
nastupuje brzy a je pra-
videlná. Plody jsou 
velké, základní barva 
je žlutá a až dvě třetiny 
jsou překryty červeným líčkem. Dužnina má jemnou más-
lovitou konzistenci a je aromatická. Sklízí se začátkem 
října, konzumně dozrává v prosinci a vydrží do února. 
Odrůda netrpí houbovými chorobami a nejvíce se hodí do 
teplých až středních poloh.

Hrušeň Bohemica®
Zimní odrůda Bohe-

mica byla vyšlechtěna v 
Těchobuzicích křížením 
Pařížanky a Cherneu-
ské. Růst je střední. 
Plodnost je raná, pravi-
delná a bohatá. Plody 
jsou větší, základní 
barva je zelenožlutá, 

která je místy překryta nevýrazným červeným líčkem. 
Dužnina je jemná, šťavnatá a má mírně sladkou aroma-
tickou chuť. Zraje v polovině října a skladovat se dá až do 
března. Odrůda je značně odolná houbovým chorobám. 

Angrešt Pax®
Tato odrůda je zahraničního původu 

a její hlavní předností je absence trnů. 
Trny se vyskytují pouze na mladých 
výhonech a to ve značně sníženém 
množství. Plodnost odrůdy je velmi 
vysoká a pravidelná. Plody jsou čer-
vené, velké, kde průměrná hmotnost 
plodu je 7,4g. Odrůda je silně odolná 
americkému padlí i skvrnitostem. Tento angrešt je díky 
beztrnosti zvláště vhodný do zahrádek.

 Rybíz Rovada
Tato odrůda rybízu byla vyšlech-

těna v Holandsku křížením odrůd 
Fayův úrodný a Heinemanův 
pozdní. Vytváří středně husté  až 
řidší korunky. Plodnost je včasná 
a vysoká. Kvete pozdně, ovšem 
zraje středně pozdně. Hrozny jsou 
ve shlucích a jsou dlouhé s dlou-
hou stopkou. Bobule jsou velké, 

červené, pevné a mají silné aroma. Sklizeň je díky nižší 
hustotě korunky a dlouhým střapcům snadná. Odolnost 
odrůdy vůči antraknóze je vysoká.

Rybíz Ben Hope®
Nová odrůda rybízu rezistentní vůči 

vlnovníku rybízovému. Vytváří vetší 
korunky se silnými větvemi. Plodnost 
je vysoká, časná a pravidelná. Hrozny  
jsou dlouhé a snadno skliditelné. 
Bobule jsou černé, velké a pevné. 
Odrůda je rezistentní vůči vlnovníku a 
odolná k listovým chorobám.

Rybíz Ben Gairn®
Zahraniční odrůda černého 

rybízu rezistentní vůči virovému 
zvratu rybízu a odolná listovým 
chorobám.  Vytváří středně velké 
keře. Plodnost je vysoká, časná a 
pravidelná. Hrozny jsou dlouhé 
se středně dlouhými stopkami. 

Bobule jsou černé, pevné a s velmi dobrou chutí.

Perspektivní odrůdy v sortimentu ovocných dřevin

S nástupem podzimního období 
se téma zahradního nářadí dostává 
opět do popředí. V této době bude na 
zahradě třeba provádět mnoho pracov-
ních operací, které budou vyžadovat 
vhodné pracovní pomůcky. Spadané 
listí je vhodné pravidelně shrabávat, 
vlhčí místa v trávnících provzdušnit, 
zametat zpevněné plochy a 
v neposlední řadě zrýt před 
zimou zeleninové a ovocné 
zahrádky. Samozřejmě, že 
nářadí využijeme na zahradě 
po celý rok, od okopávání, 
přes zarovnávání okrajů 
trávníků po shrabování.

Zahradního nářadí je v 
současné době nepřeberné 
množství. Pokud hledáme 
nářadí na více než spora-
dické využití, je možné si 
zakoupit levnější, ovšem 
ve většině případů méně 
kvalitní nářadí. Pokud chceme, aby 
nářadí vydrželo po mnoho let a práce 
s ním byla pohodlnější, je vhodné se 
zaměřit na renomované výrobce a 
za kvalitu si připlatit. I zde platí, že 
pokud si kvalitní nářadí nevyzkou-
šíte, tak v podstatě nemůžete porov-
návat. Mnohokrát se už stalo, že při 
hrabání listí se zlomí násada nebo se 
do ruky zadře tříska i přes rukavice. 
U kvalitních dřevěných nebo kompo-
zitových násad se vám toto stát téměř 
nemůže. Při tomto konstatování se 
mohu opřít o mnohaleté zkušenosti 
s výměnným nářadím GARDENA, 
kdy při profesionálním 
využití jsem za 10 let zlo-
mil pouze jednu násadu 
a nezadřel si žádnou 
třísku.

V současné době 
přišel výrobce 

FISKARS s inovovanou řadou výměn-
ného nářadí FISKARS QUICKFIT. Výho-
dou tohoto nářadí je výtečná kvalita zaru-
čená dlouholetými zkušenostmi v oboru a 
systém výměnných adaptérů. Tudíž stačí 
jedna násada a postupně si můžete dokupo-
vat adaptéry dle potřeby. Sortiment je velmi 
široký, zahrnuje například různé druhy hrábí, 
motyček, smetáků až po speciální  kousky, 
jako zařezávače okrajů trávníku, provzduš-
ňovací hrábě a nářadí na čištění spár v dlaž-
bách. Jako asi jediný výrobce nabízí Fiskars 
i adaptér na připojení konkurenčních sys-

témů na vlastní Fiskars násadu. Adaptér je 
kompatibilní se systémy Gardena a Wolf-
Garden.

Dalším druhem nářadí, u kterého je kvalita 
snad ještě důležitější je zahradní rýč. Práce 
s rýčem je fyzicky velmi náročná a možnost 
každého ulehčení je vítaná. Zajímavou alter-
nativou, které se mnoho lidí bojí (díky netra-
dičnímu vzhledu) jsou ergonomické rýče 
FISKARS. Rýče jsou navrženy tak, aby se 
s nimi příjemně pracovalo. Dlouhá násada 
svírá s pracovní částí úhel 26° a díky tomu 

dochází k menšímu namáhání 
zad a ramen. Druhé prohnutí 
násady v úhlu 17° zajišťuje 
pohodlné a přirozené držení. 
I s tímto nářadím mám dlou-
holeté zkušenosti a je skoro 
nezničitelné.

Proč kvalitní zahradnické nářadí?

V září se léto pomalu chýlí ke konci a na zahradě začínáme hledět k podzimu. Rostliny kvetou stále 
méně a hlavní prací zůstává sklizeň úrody a příprava zahrady na případnou podzimní výsadbu 

a na nadcházející zimní období. U odkvetlých rostlin můžeme odstranit suchá květenství, 
aby byly rostliny hezké i v nadcházejících týdnech.
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 ZÁŘÍ v zahradě

Na jaře, po roztátí sněhu, se na trávníku 
mohou objevit bělavé skvrny plísně. Ve většině 
případů se jedná právě o plíseň sněžnou.

Nejvíce se rozšiřuje na místech, která jsou 
vlhčí a byla pokryta sněhem, takže půda dosta-

tečně nepromrzla. Podle posledních poznatků 
není dokonce nutná sněhová pokrývka, stačí i 
ponechané hromádky posečené trávy a i nad-
měrné podzimní hnojení dusíkatými hnojivy.

Důležité je plíseň sněžnou správně identi-
fikovat. Na trávníku se nachází mrtvé vybě-
lené plochy různé velikosti. Jednotlivé kruhové 
plochy se mohou spojovat do větších celků a 
mohou pokrýt většinu trávníku.  Na postiženém 
místě je možné pozorovat bílý vatovitý povlak 
mycelia.

Hlavními prostředky boje proti této plísni je 
prevence. Než přistoupíme k chemickému ošet-
ření ploch, je vhodné pravidelně kosit trávník 
a na zimní období nenechávat trávník vysoký. 
Shrabujeme opadané listí, plochy staršího tráv-
níku provzdušňujeme a hlavně nepřeháníme na 
podzim hnojení dusíkatými hnojivy. Jako účin-
nou prevenci je možné aplikovat hnojivo s níz-
kým obsahem dusíku a velkým obsahem dras-
líku, který podporuje vyzrávání pletiv a tím i 
větší odolnost proti patogenům. Po napadnutí 
sněhu je vhodné se vyvarovat utužování sněhu a 
v žádném případě nekupit na trávníku hromady 
sněhu, který v daném místě vydrží výrazně déle 
než v okolí. 

Dalším preventivním opatřením je podzimní 
postřik fungicidy. Důležitý je podzimní termín 
postřiku, protože postřik po výskytu na jaře už 
není efektivní a pouze zabrání rozšíření plísně, 
ne jejímu vzniku. Mezi nejčastěji používané 
chemické prostředky patří fungicidy BAYCOR 
25WP a širokospektrální ORTIVA. 

Ošetření proti jarnímu výskytu plísně sněžné
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