
Výživa a agrotechnika ovocných sadů 
v ekologickém pěstování

Stanislav Boček

Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Zahradnická fakulta MENDELU v Brně



Ekologický systém

• Důležitá ekologická stabilita okolní krajiny

- biodiverzita, odpor prostředí (autoregulace škůdců)

• Vhodné střídání druhů a odrůd
- náročné na agrotechniku – zejména ošetřování a sklizeň

• Péče o půdní úrodnost
- organické hnojení
- šetrné zpracování půdy



Vhodná struktura ekologického sadu
Šetrné agrotechnické úkony 
Zařazení interakčních prvků



Příklad doporučené struktury ekologického sadu 

Zdroj: Creating a Dwarf-Tree Orchard, FiBL, 2005



Extenzivní louky Pásy kvetoucích bylin



Biodiverzita

draví roztoči
pestřenky
slunéčka
zlatoočka
střevlíci



• Podpora biodiverzity – autoregulační systém

• Ponechání plevelných pásů
• Cílený výsev květnatých pásů
• Keře a stromy na okraji



Podpora přirozených nepřátel škůdců
Tolerance škůdců

Smerinthus ocellatus



Živé ploty z keřů

Pozor na hostitelské druhy chorob a škůdců:
• Plané jabloně, hrušně, jeřáby, hlohy – bakteriální spála
• Zimolezy – vrtule třešňová
• Brslen evropský – předivkovití
• Berberis sp.– rez travní
• Trnka – mera Cacopsylla pruni (přenašeč ESFY)



Druhově pestré meziřadí Sendvičový systém



Sendvičový systém



Šetrné obdělávání půdy

• Pasivní × rotační plečky
• Ponechání plevelných pásů 

(riskantní – konkurence, plevele, hlodavci)
• Možnost využití živého mulče (pozor na nadbytek N)





Kmenné tvary stromů 



Údržba travního porostu
v extenzivních sadech

Sečení postupně (tradiční forma)
Sečení v pásech (např. CHKO)
Ponechání neposečených ploch – sečení 1x za dva roky 
→ umožnění dokončení vývoje hmyzu 



Umělé úkryty



Ježkovník
E



Pro užitečné plazy – „ještěrkovník“

pro ještěrky, hady, slepýše

dřevo

klest

kameny „na sucho“

skála

zemina



„Hadník“ 

užovka hladká

ropucha 

POZOR!
výška strniště min 10 cm





Hnízdní budky

bydlení 1. kategorie



Krmítka

polopenze – zimní krmení slunečnicí



Příprava půdy před založením sadu

a) celoplošně
b) v řadách 

1. mechanická meliorace

– hloubkové kypření: rozrušení utuženého podorničí
– dříve rigolování až do hloubky 0,5-0,6 m

→ nežádoucí převrstvení půdních horizontů



2.  biologická meliorace

– využití hlubokokořenících rostlin: 

Poznámka: 
ředkev – ničí háďátka
komonice – údajně vypuzuje hlodavce

ředkev olejná komonice bílávojtěška setá



Fixace vzdušného dusíku

• vojtěška 148-290
• jetel bílý 128-268
• jetel červený 165-189
• vikev 110-184 kg.ha-1



Příprava nejlépe 2 roky předem:

1. rok
• konec léta/podzim – – podrývání
• střední orba (15 cm) 

+ kompost (hnůj), zásobní hnojení
• (výsev ozimu – žito, vikev, řepka)

2. rok
• jaro – uvláčení (zapravení ozimu)

- výsev meliorační plodiny 
• pol. srpna – mulčování zeleného hnojení + podmítka 
• pol. září – hluboká orba (30-35 cm)
• urovnání pozemku 
• podzim – výsadba stromků  (říjen /listopad)



Zásobní hnojení před výsadbou

• vycházíme z půdních analýz

obsah živin
vzájemný poměr živin
pH
obsah humusu 

• respektujeme půdní druh a půdní typ
• vliv klimatu, závlahy atd.

Minerální hnojiva: 
V EZ při obsahu nízkém nebo vyhovujícím



Úprava pH 
• Ovlivňuje příjem živin z půdního roztoku
• Ca důležitý pro strukturu půdy
• Ca součást sorbčního komplexu
• Respektovat nároky ovocných druhů

• Meliorační vápnění 
– mletý vápenec, dolomitický vápenec



Organické hnojení

• Oživení mikrobiální činnosti
• Zelené hnojení – nahrazuje hnůj z 1/3-1/2

• ochrana proti erozi 
• úkryt predátorů škůdců
• zlepšení půdní struktury
• využití bobovitých – zdroj N
• biologická sorpce všech živin, 

jejich mobilizace a reutilizace z obtížně přístupných 
forem (P)

• Dávky N v EZ:
• max 150 kg.ha-1.rok-1 dávka hnoje cca 30 tun na ha



Povolená organická hnojiva pro EZ

Hnojiva z ekologických podniků

- chlévský hnůj a drůbeží hnůj
- kejda po vyzrání
- močůvka
- komposty z organických zbytků
- substráty z pěstování hub
- sláma

Hnojiva z konvenčních podniků
- hovězí hnůj
- hnůj ovčí a kozí
- koňský hnůj



Hnojení P
• nejméně pohyblivý (1 cm za rok)
• předzásobní hnojení na celé období trvání výsadby
• vhodné aplikovat společně s organickými statkovými hnojivy
• dávka se stanoví podle obsahu přístupného fosforu v půdě 
• doporučený obsah 81-110 mg P/kg půdy

• kyselé půdy: mleté fosfáty
• neutrální půdy: práškové superfosfáty
• V EZ pouze pomalu rozpustná hnojiva – jemně mleté fosfáty



Dávky dle půdního druhu: 
lehká půda: 0-1200 kg/ha P2O5

těžká půda: 0-1800 kg/ha P2O5

Obsah přístupného P  Dávka P2O5 (P) v kg.ha‐1 
nízký  1200–1800 (523–785) 
vyhovující  0600–900 (260–392) 
dobrý  0200–400 (87–174)0 
vysoký  0 



Hnojení K a Mg
- omezená pohyblivost
- důležitý vzájemný poměr 
- ne K:Mg > 2

Dávka dle rozboru:  
K20: 0-900 kg/ha
MgO: 0-150 kg/ha

Obsah živiny v půdě  Dávka K2O (K) v kg.ha‐1  Dávka MgO (Mg) v kg.ha‐1 
nízký  600–900 (498–747)  80–150 (48–90) 
vyhovující  300–450 (250–374)  60–120 (36–72) 
dobrý  150–300 (125–250)  40–80 (24–48) 
vysoký  0  0 



Minerální hnojiva pro EZ

• Pouze hnojiva přírodního původu upravená fyzikálními postupy 
(drcení, mletí a granulace) 

• V případě, že AZP prokáže pokles obsahu živin do kategorie 
vyhovující nebo nízký

P hnojiva: mleté fosfáty, Thomasova moučka
K hnojiva: přírodní soli – chloridy, sírany a jejich směsi, Kainit, 

Kaliumfosfát
Mg hnojiva: přírodní soli – sírany, uhličitany: Kieserit, Kainit

dolomitické vápence a dolomity
Stopové prvky: technické soli stopových prvků (sírany)

(chelatizační látka - pouze kyselina citronová)



Hnojení plodících výsadeb
• recyklace živin z opadu listí
• rozklad pokosené travní hmoty (mulčování 6 x ročně)
• bobovité druhy

- fixace vzdušného N hlízkovými bakteriemi na kořenech





Jádroviny

65-90 

Peckoviny

MgO

v plné plodnosti: 70 kg N, 60 kg P205 a 100 kg K20 kg.ha-1

Drobné ovoce



Hnojení na základě listové diagnostiky

- odběr u jabloní konec července až začátek srpna 

Hnojení vychází z:
•  obsahu prvku skutečného a normovaného,
•  plánovaného výnosu v t.ha-1
•  koeficientu pro daný prvek.

Příklad výpočtu:
Koeficient (k) pro fosfor = 1,5
Plánovaná úroda (ú) = 20 t.ha-1,
obsah P v listech (s) = 0,2% P v sušině
norma (n) = 0,25% v sušině.



Pěstitelský systém

• Intenzivní• Extenzivní



Pásové výsadby

zploštělý půdorys koruny, zapojený pás
pěstitelský tvar (dle druhu) 
- zákrsek (Z)– jádroviny
- čtvrtkmen (ČK) – peckoviny 
v závislosti na podnoži 
→ individuální opora stromků (kůl)
spon Z: 4,0-5,0  x 2,0-3,0 (4,0) m
spon ČK: 6,0-7,0 x 3,5-5,0 m
pracovní ulička – cca 2,5 m 
→ průjezd mechanizace 
konturový řez - úprava rozměrů 

- výška stromků 2,5 – 3,0 m 
- šířka pásu do 2,5 m



Stěnové výsadby

zploštělý tvar stromků
tvar palmeta
přísnější tvarování 
– vyvazování do směru řad 
drátěnka (1-3 dráty)
hustší spon:
3,5-4,5 x 1,5-2 m - jádroviny
5,0-6,0 x 3,0-4,5 m - peckoviny
vyšší náklady na práci 
(řez, vyvazování)
vyšší investiční náklady 
na založení (konstrukce)
výška do 2,5 m  
šířka stěny 1,0-1,5 m

Volně rostoucí palmeta



Štíhlé vřeteno
tvar kužele
střední osa 

vyvázání k opoře
nosný prvek plodných větví 

větve v tupém úhlu
– řez, vyvazování

větve slabší než polovina tloušťky 
kmene pod rozvětvením
spon dle druhu a odrůdy:

3,0 - 4,0 x 0,8 – 2,0 m
opěrná konstrukce po celou dobu 

životnosti výsadby : 10–15 (18) let
výška cca 2,2 m, šířka do 1,5 m
slabě rostoucí podnože
kapková závlaha s fertigací



Štíhlé 
vřeteno



ŘEZ VÝCHOVNÝ
klasický tvar - zákrsek, čtvrtkmen (v 1. roce)

- nezbytný pro vytvoření dostatečných přírůstků
- podporuje ujmutí stromků po výsadbě – oslabená koř. soustava
- řez většinou na vnější pupen

zakrácení 
výhonů 
asi o 2/3 

jejich 
délky

A
podzimní
výsadba

B
jarní

výsadba

zakrácení 
výhonů na 2-3 

pupeny



Řez výchovný - ve 2. roce

jabloň hrušeň

- odstranění konkurenčních výhonů
- zkrácení výhonů o 1/2 na vnější (vnitřní) pupen
- zkrácení terminálu střídavým řezem



Možnosti rozevírání koruny



Řez výchovný - ve 3. roce

- odstranění konkurenčních výhonů
- zkrácení výhonů o 1/3
- zkrácení terminálu střídavým řezem
- možnost založení 2. patra

jabloň hrušeň



Podřízenost větví vyšších řádů



ŠTÍHLÉ   VŘETENO
1. ROK

A. jednoleté a nerozvětvené 
očkovance se zakrátí na 
výšku 65 - 85 cm:

• síla zakrácení závisí na 
tloušťce vysazeného 
stromku a od odrůdy 
- více se zakrátí tenké, 
slabé stromky

8-10 mm nad10 mm

• očkovanci s 1-2 silnými bočními výhony se 
nehodí pro vytváření vřetenovité koruny – výhony 
se odstraní a terminál se zakrátí na 60 - 85 cm

• nejcennější jsou rozvětvení očkovanci s krátkými 
výhony



B. stromky, které mají dostatek 
vhodných bočních výhonů:

• očistit kmínek do 50-60 cm

• založit spodní patro ze 3-5 
horizontálně vyrůstajících 
výhonů 
- zakrátit výhony (delší než 50 cm)

• výhony výše umístěné zakrátit hlouběji - pyramidální tvar

• nezakracují se výhony kratší než 30 cm

• terminální výhon: průměr větší 10 mm – 30 cm nad 
menší  10 mm – 15 cm nad

50-60 cm



• v důsledku zakrácení terminálu 
rostou nejsilněji pod ostrým 
úhlem  výhony pod zakrácením

• jejich silný růst brzdí v růstu 
výhony vyrůstající z níže 
položených pupenů – rostou 
slaběji v horizontálním směru

• v 15 cm - vyštipování mladých 
silně rostoucích vrchních 
výhonů

• na zkrácených bočních výhonech vyrůstají konkurenční 
výhony – odstranit nebo zakrátit na čípek když dosáhne 
10-15 cm – vyrostou krátké výhony, které se lehce mění v 
plodonoše

2. ROK



• pokud vyrostou 
výhony delší než 
50 cm – je nutné 
je ohýbat 
(vyvazování, 
závaží...)



3. až 4. ROK

• zkrácení terminálu a ohýbání silně rostoucích bočních 
výhonů, odstranění konkurenčních výhonů

• zvláštní pozornost věnovat terminálu a horní části koruny 
– regulovat rovnováhu mezi spodní a horní částí koruny

• pokud je terminál tenký (5 mm), krátký (do 30 cm) – zkrátit 
na jaře před zač. vegetace o 1/2 – podpořit růst

• pokud je terminál silnější, 
zkracujeme jej také o ½, ale až 
po odkvětu, kdy se objevují 
malé plůdky – oslabení 
terminálu



• na stromech s oporou, je vhodnější na 
jaře odstranit celý terminál a po odkvětu 
nejvýše položený boční výhon lukovitě 
ohnout nahoru aby převzal funkci 
terminálu (tímto způsobem je možno 
velmi oslabit vzrůst horní části koruny a 
posílit růst a plodnost níže položených 
větví)

• ukončení růstu terminálu ohnutím ve výšce 1,8 - 2 m

• od 2. roku jednoleté výhony v horní části koruny 
nezakracujeme, ale až zpětně ve 2. roce jejich růstu, až se 
vytvoří květní pupeny (netvoří se nežádoucí silné výhony)



1. rok 
– zakrácení na 2 pupeny 
→ výhony s listovými pupeny

2. rok
- tvorba květních pupenů

3. rok
- plodnost

4. rok
- odstranění plodonosného dřeva

jaro podzim
Pillar systém – řez jabloní

- štíhlé vřeteno,volná palmeta i další tvary.



prosvětlit korunu 
→ odstranit nevhodně rostoucí (dovnitř) a zahušťující partie

•ŘEZ  UDRŽOVACÍ
•podporuje obnovu plodonosného dřeva
•samostatný přístup s ohledem na různý tvar 
koruny, charakter růstu, stupeň zestárnutí



upravit tvar koruny 
– větve bránící běžnému provozu a mechanizaci
– snížení koruny na úroveň dostupnosti 



ŘEZ ZMLAZOVACÍ 

• prodlužuje období růstu a plodnosti
• hluboké zkrácení až obnovení a zapěstování nové koruny
• prodlužuje životnost stromu o 1/3
• dnešní intenzivní výsadby jsou na slabě rostoucích podnožích 

– unaveny, nejistý výsledek

Podle stupně zestárnutí, zanedbanosti či poškození 
stromu použijeme:

- mírné zmlazení (nejlépe již v období udržovacího řezu)
- středně hluboké zmlazení (do 4. – 6. letého dřeva)
- hluboké zmlazení (do dřeva ještě staršího, zkracujeme 
i  kosterní větve)



Mírné zmlazení 
- do 2 až 3 letého dřeva
- zkrátit nebo úplně odstranit přestárlé partie
s omezeným prodlužovacím růstem 



zkrátit nebo úplně odstranit přestárlé partie s omezeným 
prodlužovacím růstem 



Řez podle druhu

Jádroviny – zimní (zima, předjaří) i letní

Drobné ovoce - řez v zimě, předjaří
8-12 větví

Líska - snáší dobře zimní řez, 9–11 větví

Ořešák - řez v červnu nebo srpnu (dříve vytékání mízy),
autoregulace světlosti koruny

Peckoviny – nejdříve po narašení, za vegetace
(snížení rizika napadení patogeny)

Teplomilné peckoviny
- řez i po odkvětu (ohrožení mrazem)
→ normování plodnosti

- řez při sklizni, po sklizni – do konce srpna



Tvorba plodného obrostu

Letní řez a zaštipování

- slabé letorosty
- ukončily svůj růst 

(přeměna v plodonoše)

- bujně rostoucí
- zaštípnutí
(podpora tvorby květních pupenů) 



1. zaštípnutí
– při délce 15-20 cm 
– podle síly letorostu (na patku, 1-2 listy, 3-4 listy)

krátký – Lorettův řez      dlouhý – Gaucherův řez



Záhnův řez – peckoviny
boční větev při odstranění nemá být silnější než polovina hlavní osy  
- řez na „dlouhý, oslabeně aktivní čípek“
- čípek (pahýl):  30 cm až 1 m 
- pahýl odstraníme po zesílení vedlejší větve



Šittův řez 
meruněk

Letorost



Řez broskvoní
- po jarní výsadbě



Schéma koruny broskvoně

dutá koruna palmeta



Krátký řez 
broskvoní



Dlouhý řez 
broskvoní



Řez angreštu





Řez angreštu



Řez červeného rybízu
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