
Pěstování hlavních ovocných druhů 

Jabloně  

V České republice se jim daří praktický na celém území státu až do vyšších poloh tj. do 600 m 
n m. V oblasti s nižší úrovní srážek vyžaduje pěstování jabloní závlahu, ve vyšších polohách 
je častější pomrznutí květů, tomu lze předejít výběrem vhodných odrůd, podnoží a sponů. 
Jabloně lze s úspěchem pěstovat i na svazích obrácených k severu, v nevýrazných mrazových 
dolinách i v otevřených větrných polohách. Nevhodné jsou hluboké mrazové kotliny a 
stanoviště vystavené silným větrům. Větrná stanoviště je možno zlepšit výsadbou větrolamů 
(rychle rostoucí topoly v jedné či dvou řadách).  

Pro jabloně jsou vhodné lehčí až středně těžké půdy s dostatečnou hloubkou a dobrými 
fyzikálními vlastnostmi v celém půdním profilu. Je třeba dávat přednost půdám panenským, 
kde se před tím jabloně nepěstovaly. V teplých oblastech je nutné počítat s ranější dobou 
zrání, což je výhoda u letních odrůd, kdežto u raně zimních odrůd se snižuje jejich 
uchovatelnost. Důležitá je hloubka podzemní vody asi 1,2 m u slabě rostoucích podnoží pod 
povrchem půdy. Pokud je hladina podzemní vody vyšší je nutné pozemek meliorovat, pokud 
jsou použity vzrůstnější podnože, je přípustná hladina podzemní vody asi 1.7 m.  

Opylovací poměry 

Všechny pěstované odrůdy jsou cizosprašné, a proto vyžadují opylení jinou odrůdou – 
opylovačem.  Pokud při zakládání výsadby vzájemně kombinujeme omezený počet nových 
odrůd, musíme znát jejich vzájemnou pylovou kompatibilitu, jinak se vystavujeme riziku 
neplodnosti určité odrůdy.  

Dalším problémem jsou triploidní odrůdy (Jonagold, Boskoopské červené..), které nemohou 
být samy použity jako opylovače a vyžadují kombinování minimálně se dvěma dalšími 
odrůdami.  

Při výběru vhodných opylovačů se zaměříme na dobu kvetení, zrání, shodné požadavky na 
chemickou ochranu a přitažlivost pro včely. Vhodné kombinace odrůd jsou uvedeny 
v pomologické literatuře. Na většině stanovišť vyhovuje střídání vzájemně se opylujících 
odrůd blokovým způsobem. Doporučovaná šířka bloků daná počtem řad kolísá podle odrůd a 
klimaticko-stanovištních podmínek od 10 do 60 m. Použití triploidních odrůd, chladné a vlhčí 
polohy a větrná stanoviště vyžadují použití spodní hranice doporučeného rozpětí, kdežto teplé 
oblasti, chráněná stanoviště a většina diploidních odrůd umožňují použít maximální šířky 
bloku.  

Základní normou pro zajištění dobrého opylení jsou 1 – 2 včelstva na 1 ha výsadby. Pokud 
jsou vysazeny triploidní i diploidní výsadby počet včelstev je 3 – 4 ha. Při dobrém rozmístění 
opylovačů postačí při optimálním počasí (teplota kolem 18oC a bezvětří) postačí k dobrému 
opylení 1 – 2 dny. 

Této skutečnosti lze využít i k regulaci výše násady plodů tak, že po splnění této podmínky 
úly z výsadby odvezeme. Potřebný počet včelstev na 1 ha závisí na počasí a přitažlivosti dané 



odrůdy pro včely. Nedostatky ve výběru a v rozmístění opylovačů nelze plně nahradit větším 
počtem včelstev. 

Důležité je správné rozmístění včelstev v prostoru výsadby, nejvhodnější je rovnoměrné 
rozestavení v celém prostoru sadu na vyvýšených paletách po 2 – 4 úlech. Česna úlů mají 
směrovat kolmo na směr řad k jihu, ne k východu. Během doby květu se nesmějí používat 
ochranné postřiky, které jsou pro včely toxické. Postřiky ostatními přípravky by se měly 
používat jen v naléhavých případech a to vždy jen ve večerních nebo ranních hodinách. 

 

 

Hlavní tržní odrůdy 

JABLONĚ 

Denár 

Podzimní až raně zimní žlutoplodá odrůda českého původu. Plody podobné odrůdě Golden 
Delicious, ale jsou navinulejší chuti, snadno se otlačují, mají jemnou slupku, v některých 
letech se vyskytuje hořká skvrnitost. Stromy rostou slaběji a vytvářejí kulovité koruny. Větve 
dobře obrůstají plodonosným obrostem. Plodnost je velmi raná, vysoká a pravidelná. Odrůda 
je odolná vůči strupovitosti i padlí. Je doporučována do vyšších a chladnějších poloh, které 
nejsou vhodné pro odrůdu Golden Delicious . Vyžaduje však probírku plodů a včasný 
zmlazovací řez. Sklizeň druhá dekáda září, konzumní období je od listopadu do ledna. 

                                    

Dublet 

Zimní odrůda českého původu. Je to kříženec Goldena a Jonathanu, plody jsou střední 
velikosti, protáhle kuželovitého tvaru, zelenavě žlutá slupka je z větší části překryta červeným 
líčkem. Růst stromu je silnější, plodnost je raná, vysoká, často střídavá. Strupovitostí trpí 
méně, odolná vůči padlí. Doporučuje se do okrajových oblastí pěstování a do méně vhodných 
stanovišť lokalit. Pozor na vyrovnanou výživu a dostatek vápna – plody mají někdy sklon 
k hořké skvrnitosti. Sklizeň konec září – začátek října, konzumní období od prosince do 
března. 



 

Florina 

Zimní červenoplodá odrůda francouzského původu, je rezistentní vůči strupovitosti, plody 
středně velké. Stromy rostou silně, vytvářejí velké husté, rozložité koruny. Plodnost je raná, 
v teplejších oblastech dosti vysoká a pravidelná. V chladnějších polohách dobře nevyzrává – 
snížení chuťové kvality a horší skladovatelnost. Sklizeň v říjnu, skladování do března. 

                               

Gloster 

Červenoplodá zimní odrůda německého původu. Stromy silně rostou, mají sklon k vyholování 
větví – což může negativně ovlivňovat plodnost a kvalitu plodů. Podmínkou úspěšného 
pěstování je použít zakrsle rostoucí podnož M9 . V případě použití středně rostoucích podnoží 
musíme vyvazovat větve do šikmé polohy – omezení růstu a podpoření plodnosti. Nevýhodou 
odrůdy je citlivost ke strupovitosti a sklon k plesnivění jádřince během dozrávání plodů. 
Tolerance k pozdním jarním mrazíkům v době květu, odrůda je vhodná do teplejších poloh. 

 

                              



Julia 

Raně letní odrůda s červenými plody. Plodnost je raná, vysoká a pravidelná. Pěstujeme na 
podnoži M9 ve tvaru štíhlé vřeteno. Stromy odolné proti chorobám i bez chemie, kvetou raně 
a intenzívně. Jsou dobrými dárci pylu s vysokou klíčivostí – jsou dobrými opylovači všech 
raněji kvetoucích odrůd. Pěstujeme v teplejších oblastech a středních polohách – velmi raná 
doba zrání. 

                                          

 

 

Mio 

Pozdně letní červenoplodá odrůda švédského původu, na dobře osluněných polohách jsou 
plody celočervené. Dužnina je krémově bílá, jemná, šťavnatá, pevná, sladce navinulá – 
výborná. Stromy rostou středně silně, vytváří husté koruny. Stromy kvetou středně raně a jsou 
dobrými opylovači. Plodnost je raná, vysoká a v teplejších oblastech pravidelná. Strupovitostí 
a padlím trpí málo. Silně zahušťující korunu je třeba přiměřeně prořezávat, při silnějším růstu 
stromů nejvhodnější doba pro tento řez srpen – 1 – 2 týdny před sklizní – odstraňujeme 
zahušťující letorosti uvnitř koruny. Tento řez napomáhá k lepšímu vybarvování plodů. 
Odrůda je doporučována do sušších a teplejších oblastí – atraktivní letní jablko. Sklizeň 2 – 3 
dekáda srpna, sklízíme jen dobře vybarvené plody na několikrát. Skladování 2 – 3 týdny max. 

 

 



 

Spartan 

Raně zimní odrůda kanadského původu, má tmavě červené plody, problém je udržení kvality 
plodů u starších stromů, vyžaduje kvalitní probírku plodů. V prvních letech stromy rostou 
bujně, později růst slábne, v prvních letech se provádí mírný průklest, později nutno provádět 
zmlazovací řez – nebezpečí střídavé násady plodů.  Plodnost je raná, středně vysoká a 
pravidelná. Stromy silněji trpí strupovitostí, vůči padlí jsou odolné. Nejlepší výsledky 
pěstování jsou v teplejších oblastech. Sklizeň během září. Konzumní období od listopadu do 
února a to v chladírně.  

                                               

 

Šampion 

Raně zimní odrůda českého původu, stromy jsou středně bujné, tvoří bohatě plodonosný 
obrost a mají sklon k zahušťování,  

vhodné pěstovat ve tvaru štíhlých vřeten nebo super spindle. Důležitá je probírka plodů, má 
ranou plodnost, velmi vysokou a pravidelnou. Trpí silně strupovitostí , vůči padlí je dosti 
odolná. Je citlivá na virózy – na gumovitou a mozaiku. Patří k méně náročným odrůdám 
pokud jsou splněny požadavky na klimatické podmínky a stanoviště, pěstuje se ve všech 
polohách s tím, že v teplých oblastech je skladovatelnost plodů krátká. Sklizeň ve druhé 
polovině září. Konzumní zralost je do února v chladírně. 

                                            

 



 

Topaz 

Nová zimní odrůda českého původu, plody střední velikosti, kulovitě kuželovité až ploše 
kulovité. Chuť je harmonická, navinule sladká, příjemně aromatická, výborná. Stromy rostou 
středně silně, rozložitě a pravidelně, jsou rezistentní proti strupovitosti, padlím trpí málo. 
Odrůda je vhodná pro alergiky – nemá alergeny. Sklizeň druhá polovina října, v chladírně 
vydrží do dubna. 

                                           

 


