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RYBÍZ
Jednoleté výhony keřů vysázených na podzim se řežou v předjaří na 2 pupeny.
V 1. Roce se ponechá na keři 5 – 6 silnějších výhonů a ve 2. Roce dalších 6
výhonů. V dalších letech se cyklicky obnovuje řezem starší dřevo tak, aby na
keři černého rybízu zůstalo nejvýše 3-leté dřevo, u bílého a červeného nejvýše
4-leté.

JABLOŇ
a) Krátké prstencové plodonoše – se vytvářejí na 2 – 3-letém dřevě. Zóna
plodnosti je soustředěna kolem kmene a kosterních větví. Terminál nemá
převahu, nejvhodnější je volná koruna s větším počtem kosterních větví
(5 – 7). Jakékoli zakracování nebo vyvazování větví do vodorovné polohy
vede k oddálení a snížení plodnosti. Odrůdy: „Starkrimson,“ „Goldspur,“
„Alkmene.“
b) Krátký plodonosný obrost – se vytváří na 3 – 4-letém dřevě, terminál
dominantní, větve nasazeny v širším úhlu odklonu. Nejvhodnějším tvarem
je volná koruna. Větve lepší nechat růst do délky, nechat je plodit 4 – 6
let, a teprve potom je zkrátit k vyhovujícím rozvětvení nebo je odstranit a
nahradit novými.
Odrůdy: „Průsvitné letní,“ „Blaho oranžové,“ „Oldenburgovo,“ „Kid´s
Orange red,“ „Spartan“
c) S rychlým nástupem do plodnosti, je nejpočetnější. Plodí na 1 – 2-letém
dřevě. Přirozeně zahušťují korunu, to způsobuje stěhování zóny plodnosti
k jejímu obvodu, proto je tento typ náročný na každoroční prosvětlovací
řez. Nejvhodnějším tvarem je vřeteno či palmeta.
Odrůdy: „Idared,“ „Golden delicious,“ „Šampion,“ „Wealthy“
d) Dlouhý plodonosný obrost. Růst stromu rozkladitý, jednoletý výhon 50 –
70 cm dlouhý zakončený květním pupenem, proto se zóna plodnosti
rychle vzdaluje od kmene.
Odrůdy: „Rubín,“ „Bohemia,“ „Granny Smith“

HRUŠEŇ
Řez po výsadbě a tvarování jako u jabloní.
Mají vyšší světelné nároky, při nedostatku světla se buď květní pupeny
netvoří, nebo se slabě vyvinou, sice kvetou, ale plody nevznikají. V období
plné plodnosti je účelné, stejně jako u jabloní, snížit korunu řezem ve výšce
2,5 metru. Hrušně snášejí velmi dobře i hluboké zmlazení do staršího dřeva.

Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na další návštěvu.
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