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2. A – Ovocnářství

 ÚKOLY PRO OBDOBÍ - 2. - 6. 12.:

1) Učební text na stránce 2 – 3 si přepište do svého sešitu
2) Nastudujte si téma:

 Stanoviště a polohy pro ovocné rostliny

 Při studiu používejte:
1) následující učební text (str. 2 - 3)
2) učebnice pro SŠ nebo SOU (Ovocnictví)
3) internetové zdroje
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STANOVIŠTĚ A POLOHY PRO OVOCNÉ ROSTLINY

 Stanoviště

– je soubor ekologických faktorů, které působí na určitém místě na ovocnou rostlinu

 Poloha

– je stanoviště, které má téměř jednotný ráz a je charakterizovatelné ekologickými 

faktory

 ROZEZNÁVÁME NĚKOLIK TYPŮ POLOH:

I. Z hlediska nadmořské výšky:

1) Nížinné polohy – do 250 m nad mořem

– teplomilné druhy (broskvoň, meruňka, ořešák), plus i jiné druhy

2) Nižší polohy – 250 - 400 m n. m.

– všechny ovocné druhy, s výjimkou teplomilných druhů

3) Střední polohy – 400 – 600 m n. m.

– druhy náročné na vláhu, ale méně náročné na teplo (rybíz, angrešt, ranné cv. 

jabloní, hrušní a švestek), dále rakytník, borůvky, jeřáby, atd.

4) Vyšší (podhorské) polohy – 600 – 800 m n. m.

– pro intenzivní ovocnářství nevhodné

5) Vysoké (horské) polohy – nad 800 m n. m.

– pro intenzivní ovocnářství nevhodné

II. Z hlediska charakteru terénu:

a) Chráněné polohy

– jsou chráněné od severu nebo ze strany převládajících větrů přirozenou (pohoří, 

les) nebo umělou ochranou (budovy, větrolamy)

– patří sem zpravidla mírné svahy vystupující z nížin nebo roviny

– pro ovocnářství jsou velmi vhodné

b) Uzavřené (inverzní) polohy

– tvoří je uzavřená údolí a kotliny (mrazové), jsou ze všech stran uzavřené (svahy 

hor, lesy nebo budovami apod.

– pro ovocnářství jsou nevhodné

c) Otevřené polohy

– volné nechráněné polohy
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– rostliny zde trpí silnými větry a vysoušením půdy, erozí atd.

– bez úprav jsou pro ovocnářství nevhodné

– otevřené polohy s mírným prouděním vzduch je možné vylepšit založením 

větrolamů, pak jsou vhodné zejména pro větrosnubné a samosprašné druhy a 

odrůdy

III. Z hlediska svažitosti (inklinace):

A. Rovinaté polohy – jsou vhodné z hlediska snadné možnosti využívání mechanizace

B. Svahové polohy – rozhodující pro jejich vhodnost je stupeň svažitosti (do 10° jsou 

vhodné pro ovocnářství) a orientace svahu

IV. Podle expozice svahu:

a. Jižní a jihozápadní svahy

– vhodné pro ovocnářství, zejména ve středních a vyšších polohách

– v nižších polohách jsou vhodné pro teplomilné druhy a révu vinnou

b. Východní svahy

– jsou vhodné, pokud jsou bez výsušných větrů a výraznějších mrazů

c. Západní svahy

– jsou často větrné – proto se zde nedoporučuje pěstovat odrůdy s velkými plody na 

dlouhých stopkách

d. Svahy orientované k severním směrům (SV, S, SZ)

– ve středních a vyšších polohách nejsou vhodné

– v nižších polohách jsou vhodné, jelikož zde rostliny netrpí tolik suchem a přílišným 

horkem
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