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Pěstování kanadských borůvek 
 
Zahradní velkoplodé borůvky se staly na zahrádkách oblíbenými jednak díky svým 
chutným a velkým plodům, jednat také proto, že při správném pěstování se můžete 
těšit z jejich pravidelné a hojné úrody. 
Tyto opadavé 1,5 m vysoké a až 2 m široké keře jsou celkem mrazuvzdorné a na 
podzim Vás překvapí krásným šarlatově červeným zbarvením listů. Borůvky mají 
bílou dužninu a dozrávají postupně – rané již v červenci, pozdnější v srpnu a září. 
Dnes pěstujeme mnoho odrůd, z nichž některé jsou samosprašné, některé 
cizosprašné. Pro dobré opylení a zároveň dosažení co nejbohatší úrody je dobré, 
když vedle sebe vysadíme alespoň dvě, nebo lépe několik různých odrůd. 
 
Volba stanoviště:   
 Vhodné stanoviště pro výsadbu borůvek by mělo splňovat tyto požadavky: 
dostatečně slunné místo, nebo v mírném polostínu, mělo by být chráněné před 
silným větrem, není vhodné rostliny vysazovat v mrazových kotlinách, na místech 
v blízkosti vody a mezi svahy, kam fouká studený vzduch apod. 
 
Výsadba:  
Rostliny vysazujeme na jaře nebo na podzim, pokud jsou pěstované   v kontejneru, 
pak je můžeme vysazovat během celého vegetačního období.  
Příprava půdy pro pěstování kanadských borůvek: - nejvhodnější je kyprá 
hlinitopísčitá půda s velkým obsahem humusu (pH půdy od 3,5 – 4,7). Substrát 
připravíme ze stejných dílů rašeliny, písku a kompostu. Vhodná je také lesní 
hrabanka (nejlépe borová). Přidat můžeme také kravinec, ne však čerstvý chlévský 
hnůj. 
Rostliny vysazujeme asi 1m od sebe do jam o velikosti zhruba 60x60 cm a hlubokou 
asi 40-50 cm. Kořenový bal před výsadbou namočíme do vody, rostlinu vždy 
vysadíme o 2-3 cm níž než doposud rostla, substrát opatrně ušlápneme a rostlinu 
zalijeme. Zeminu kolem rostliny můžeme namulčovat. 
 
 
 
Ošetřování rostlin v dalších letech pěstování: 
Zálivka : musí být pravidelná a dostatečná, ne však příliš (rostlinám se nedaří v příliš 
přemokřené půdě). 



Hnojení: pravidelně přihnojujeme plnými hnojivy nebo rozmělněným sušeným 
kravincem. Rostliny spotřebují nejvíce živin zejména v období růstu výhonů do 
prvních květů (aplikujeme až dvě třetiny celkové dávky hnojiv pro celé vegetační 
období) a pak v červnu abychom podpořili tvorbu květních pupenů pro příští rok. 
 
Řez rostlin: v prvním roce po výsadbě výhony sestřihneme, aby se vytvořil 
dostatečný obrost. Později řezem zajišťujeme dostatek světla, rostlina se lépe brání 
chorobám a lépe plodí. Kanadské borůvky plodí na letorostech z předchozího roku 
=> řez musí podporovat jejich růst. Při řezu nejdříve odstraníme všechny poškozené, 
uschlé větvičky, potom keř prosvětlíme, a to tak, že odstraníme některé přebytečné 
vnitřní i vnější výhony na keři. Dobře vedený keř má mít v dospělosti šest až osm 
silných základních  větví.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školky Litomyšl Vám přejí hodně pěstitelských úspěchů při pěstování 
kanadských borůvek. 
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