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Malý Malý žživotnivotníí cykluscyklus

= vývojový cyklus v průběhu roku
- životní projevy - fenologické fáze (fenofáze)

Fenofáze - určitý zjevně dobře rozpoznatelný,
zpravidla každoročně se opakující projev 
vývinu orgánů (list, květ, plod) rostliny



Délka a průběh jednotlivých fenofází jsou ovlivněny:

• dědičnými vlastnostmi (druh, odrůda)
• vnějšími podmínkami 

- vliv ročníku
- vliv lokality
- dlouhodobé klimatické změny

• agrotechnikou



Metodiky pozorování

• ČSR – 20. léta – výzkumné zemědělské ústavy

• 1951 – 1960: bohaté záznamy (polní plodiny)

• Ovocné dřeviny: od roku 1986

• Fenologické stanice – síť meteorologických stanic 

• Úprava metodik pozorování, evidence a zpracování dat



Stanovení fenologických fází

• Fenologické stupnice

Fleckinger (1945)
Keller a Baggiolini (1954)
Petr (1966)
Broekhuizen a Zadoks (1967)
Zadoks a kol. (1974) – kódování v desítkové soustavě

(EUCARPIA)→ EC – stupnice

Ovocné dřeviny – nesourodá data
– testace korelačních vztahů s polními plodinami



Fenologická stupnice BBCH
(Meier, 1994)

German Federal Biological Research Centre for Agriculture and
Forestry (BBA)
German Federal Office of Plant Varieties (BSA)
German Agrochemical Association (IVA)
Institute for Vegetables and Ornamentals in Grossbeeren/Erfurt,
Germany

• vychází ze Zadoksovy stupnice
• doporučená pro současné fenologické pozorování
• jednoděložné i dvouděložné rostliny

Rozdělení fenofází
1. základní (10 makrostádií)
2. sekundární (mikrostádia)



ZZáákladnkladníí fenologickfenologickéé ffááze pro ze pro 
jjáádroviny podle BBCHdroviny podle BBCH

0 rašení, zvětšování pupenů
1 vývin listů
3 vývin letorostů (výhonů)
5 vývin květních základů
6 kvetení
7 vývin plodů
8 dozrávání plodů a semen
9 stárnutí, začátek dormance

(Meier et al., 1994)



00 Dormance
- listové a květní pupeny zavřené
- přikryté tmavohnědými šupinami

Fenologické fáze jádrovin 
(jabloně, hrušně)

Základní růstová fáze 0:
Zvětšování pupenů, rašení



01 Začátek růstu listových pupenů
- pupeny se viditelně zvětšují
- šupiny se prodlužují
- objevují se světlé skvrny

03 Konec zvětšování listových pupenů
Šupiny pupenů světle zbarvené, místy pokryté chloupky

07 Začátek rašení listových pupenů
Objevují se první zelené špičky listů



09 Zelené špičky listů asi 5 mm nad šupinami pupenů



10 Myší ouško
- zelené špičky listů 10 mm nad šupinami 
- první listy se oddělují

Základní růstová fáze 1:
Vývin listů



11 První listy rozvinuté (ostatní se rozvíjející)

15 Více rozvinutých listů, dosud ne v plné velikosti

19 První listy úplně rozvinuté



31 Začátek růstu letorostů
- vrcholky vyvíjejících se letorostů
viditelné

32 Letorosty asi 20 % celkové délky

33 Letorosty asi 30 % celkové délky

Základní růstová fáze 3: 
Růst letorostů

(z terminálního pupene)



3. Stádia pokračují do...

39 Letorosty asi 90 % celkové délky



51 Zvětšování („nalévání“) květních pupenů
- šupiny se prodlužují
- objevují se světlé skvrny

52 Konec zvětšování květních pupenů
- šupiny světle zbarvené, místy pokryté chloupky

Základní růstová fáze 5: 
Vývin květenství



53 Rašení květních pupenů
- objevují se zelené špičky listů

54 Myší ouško
- zelené špičky listů 10 mm 
nad šupinami 

- první listy oddělené



55 Květní pupeny viditelné (stále zavřené)

56 Zelené poupě
- jednotlivé květy oddělené (stále zavřené)



57 Růžové poupě
- prodlužování korunních plátků
- korunní plátky viditelné – zbarvené
- kališní lístky mírně otevřené



59 Většina květů ve stádiu balónku



Jadernička 
moravská

Malinové
holovouské



60 První květy otevřené

61 Začátek kvetení
- asi 10 % květů otevřených

Základní růstová fáze 6: 
Kvetení



62 Asi 20 % květů otevřených

63 Asi 30 % květů
otevřených

64 Asi 40 % květů
otevřených



65 Plné kvetení
- minimálně 50 % květů otevřených
- první korunní plátky opadávají





67 Pokročilé kvetení
- většina korunních plátků opadla



69 Konec kvetení
- všechny korunní plátky opadly



71 Velikost plodů do 10 mm 
- opad plůdků po kvetení

72 Velikost plodů do 20 mm

Základní růstová fáze 7: 
Vývin plodů



73 Druhý opad plůdků
(červnový propad plůdků)

74 Průměr plodů do 40 mm - stádium T
- plody jsou vzpřímené
- báze plodu a stopka 
svírají pravý úhel (T)



75 Plody dosahují asi poloviny konečné velikosti

76 Plody dosahují asi 60 % konečné velikosti

77 Plody dosahují asi 70 % konečné velikosti

78 Plody dosahují asi 80 % konečné velikosti

79 Plody dosahují asi 90 % konečné velikosti



81 Začátek dozrávání plodů
- objevuje se specifická barva pro danou odrůdu

Základní růstová fáze 8: 
Dozrávání plodů a semen



85 Pokročilé stádium dozrávání plodů
- zvyšování intenzity specifického vybarvení



87 Sklizňová zralost plodů
- objevuje se specifická barva pro danou odrůdu

89 Konzumní zralost plodů
- ovoce má typickou chuť a pevnost 



91 Růst letorostů ukončen,
vrcholové očko vyvinuto, 
olistění stále plně zelené

92 Listy začínají měnit barvu

Základní růstová fáze 9: 
Stárnutí, začátek dormance



93 Začátek opadu listů

95 50 % listů změnilo barvu



97 Všechny listy opadly 

99 Ovoce sklizené



Porovnání fenologické stupnice 
podle Fleckingera se stupnicí BBCH 

Fleckinger (1945) BBCH (Meier et al, 1994)

A Zimní dormance BBCH 00

B Viditelné pohnutí obalových šupin BBCH 01/51

C Zelená špička BBCH 07/53

C3 Myší ouško BBCH 10/54

D Zelené poupě BBCH 56

E Růžové poupě BBCH 57

E2 Vzduté poupě BBCH 59



Fleckinger (1945) BBCH (Meier et al, 1994)

F Bílý květ, začátek kvetení BBCH 61

F2 Plný květ BBCH 65

G Opad korunních plátků BBCH 67

H Konec kvetení BBCH 69

I Plod velikosti lískového oříšku (průměr 10-15 mm)

BBCH 72

J Plod velikosti vlašského ořechu (průměr cca 60 mm)

BBCH 74-75



Význam fenofází

• determinace provedení agrotechnických opatření
- obdělávání půdy
- hnojení
- závlaha
- ochrana proti chorobám a škůdcům
- ochrana proti mrazu
- řez

• podkladová data pro rajonizaci a fenologické mapy
→ zkvalitňování a zvyšování úrody



Další význam fenofází

• biologické indikátory změn přírodních podmínek

• odhad budoucího možného dopadu klimatických změn
→ modelování fenologických fází
- změna délky růstových období rostlin
- riziko mrazových poškození rostlin
- ohrožení lidí alergiemi 



Genotyp Březen Duben Květen
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

HL 123
HL 151
HL 178
HL 514
HL 542
HL 555
HL 764
HL 795
HL 799
HL 801
HL 900
HL 999
HL 1040
HL 1358
HL 1381
HL 1974
HL 2163/94
Golden D.

Průběh fenofází rašení (BBCH 53) a kvetení (BBCH 61-69) jabloní
v Žabčicích (179 m n. m.) v roce 2003
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Průběh fenofází rašení (BBCH 53) a kvetení (BBCH 61-69) jabloní
v Crhově (550 m n. m.) v roce 2003

Genotyp Březen Duben Květen
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HL 1358
HL 1381
HL 1974
HL 2163/94
Topaz
Golden D.
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JinJinéé ččlenleněěnníí fenoffenofáázzíí

• rašení
• kvetení
• opylování a oplodňování
• vegetativní růst
• zakládání a diferenciace květních pupenů
• růst a zrání plodů
• vyzrávání pletiv a hromadění zásobních látek
• počátek a konec hromadného opadu listů
• vegetační klid



RARAŠŠENENÍÍ

Začátek v předjaří – po období vegetačního klidu

- proudění mízy v rostlinách
- vývoj květních pupenů (pestíky, tyčinky)
- diferenciace meristematických pletiv

1. Pořadí ovocných druhů
mandloň, meruňka, broskvoň, líska
maliník, ostružiník (pozdější zpoždění vývinu)
ořešák královský,třešeň, višeň, slivoň, hrušeň
jabloň, kdouloň, réva vinná, mišpule 



Faktory ovlivňující nástup fenofáze rašení

1) původ druhu – požadavky na dobu dormance

2) odrůda

jabloně brzy rašící: James Grieve
jabloně pozdě rašící: Matčino

Náchylnost rašících květních pupenů na namrznutí
• nízká: Golden Delicious
• vysoká: James Grieve, Boskoopské

3) povětrnostní podmínky
- v předjaří a na jaře (teplota – hodnota a stálost)



KVETENKVETENÍÍ
- začátek, konec, délka kvetení

1. Podle ovocných druhů
meruňka, mandloň, broskvoň, slivoň myrobalán,
třešeň, višeň, slivoň švestka, hrušeň, jabloň, kdouloň,  
mišpule

1. Podle odrůd
- raně kvetoucí
- středně raně kvetoucí
- středně pozdě kvetoucí
- pozdě kvetoucí

Ovlivněno:
- povětrnostní podmínky roku, teplota



1. Terminologie – základní pojmy

2. Význam včel jako opylovačů

3. Opylovací poměry ovocných druhů

OPYLOVÁNÍ A OPLOZOVÁNÍ



Pohlavnost u rostlin
Camerarius, 1694, Koelreuter, 1759

blizna
čnělka

semeník
prašník

nitka
korunní lístky
kališní lístky

TYČINKA

PESTÍK



Samčí gametofyt

Pylové zrno Pylová láčka                  

2 spermaciové buňky  1 buňka vyživovací



Samičí gametofyt

Mladý zárodečný vak Zralý zárodečný vak      

Pomocné buňky
(synergidy)

vaječná buňka 
(oosféra)

Centrální jádro

Protistojné buňky
(antipody)



Opylování

• Přenos pylu opylovače na samičí orgán opylované
odrůdy

• Vyklíčení pylové láčky



Způsoby opylení

a) hmyzem – většina ovocných druhů (entomofilní) 
– těžký pyl

b) větrem – líska, ořešák vlašský (anemofilní druhy)
– lehký pyl

Některé entomofilní i větrem – kaštanovník (až 90 %) 
– mandloně (5 – 8 %) 

Vliv povětrnostních podmínek na opylení

- sucho a teplo :  blizny zasychají
- vlhko a chladno, silný vítr :  nelétají včely



Oplození
(dvojité oplození)

1 spermaciová buňka pylové láčky 
splyne s buňkou vaječnou

→ zygota

2. spermaciová buňka splyne 
s centrální buňkou zárodečného 
vaku

→ triploidní jádro



Vývoj plodu a semene

Vajíčko → semeno
• Zygota 

→ embryo (zárodek)
• Triploidní jádro 

→ endosperm
• Obaly vajíčka (integumenty) 

→ osemení

Semeník → oplodí

Exokarp     
Endokarp     

Mezokarp     



Samosprašnost (autofertilita, autogamie)

• Schopnost opylení a oplození vlastním pylem
• Kriterium: minimálně 10% užitečná násada 

(200 – 300 zaizolovaných poupat)

1. Pyl z téhož květu téže rostliny (idiogamie)
kleistogamie – opylení při zavřeném květu 

2. Pyl z jiného květu téže rostliny (geitonogamie)

3. Pyl z jiné rostliny téže odrůdy (xenogamie)

meruňky, broskvoně, višně, slivoně, drobné ovoce



Některé samosprašné odrůdy přijímají lépe pyl jiné odrůdy
→ zvýšení sklizně

(černý rybíz až o 20 %,  samosprašné odrůdy lísky)
→ lépe vysazovat více odrůd

Snížení možnosti samosprášení

DICHOGAMIE
rozdílné časové dozrávání blizen a prašníků

A) PROTERANDRIE – dříve dozrávají prašníky
B) PROTEROGYNIE – dříve dozrávají blizny



HETEROSTYLIE (RŮZNOČNĚLEČNOST)



Cizosprašnost (autosterilita, alogamie)

• K opylení a oplození je třeba pyl jiné odrůdy
• Kriterium: 0% užitečná násada po samosprášení

jádroviny, třešně

Částečná samosprašnost

• Část plodů se může vytvořit po samosprášení
• kriterium: 0,1 – 9,9% užitečná násada po samosprášení



Samoplodnost

Odrůda nepotřebuje pro tvorbu plodů pyl jiné odrůdy

Příčiny:

1) Samosprašnost  
2) Partenokarpie
3) Apomixie



Partenokarpie

- nedochází k oplození, nevytváří se semena

Partenokarpie vegetativní – nedojde k opylení
Partenokarpie stimulativní – pyl vyklíčí, láčka nedoroste

Projevy a odchylky

Bezsemenné plody u jabloní
– menší velikost, špatné dozrávání

Bezsemenné plody u hrušní
– protáhlý, válcovitý tvar
– dužnina sladší a jemnější konzistence 
(méně kaménčitých buněk - sklereid)



Partenokarpie závisí na

a) podmínkách prostředí
– kolísá v ročnících

b) fyziologickém stavu stromu
– dostatek organických látek

výsadby s 1 odrůdou
– menší plodnost, více rezervních látek
– větší sklon k partenokarpii

c)  podnoži
– slabě rostoucí, vegetativně množené - stimulace
– generativně množené - potlačení



Apomixie

- tvorba plodů bez oplození
- vznikají semena (z buněk zárodečného vaku)
- Vlašský ořešák, jabloně ´Boskoopské´, Croncelské´

1. Partenogeneze 
- embryo z neoplodněné haplo či diploidní buňky vaječné

Malus sikkimensis
´Croncelské´, některé triploidní odrůdy jabloní

2. Apogamie (apogametie)
- embryo z antipody či synergidy

3. Somatická embryogeneze = adventivní embryonie
- embryo z diploidní buňky nucellu (ořešák vlašský)



Význam partenokarpie a apomixie

• při poškození, vyschnutí či zmrznutí blizen 

hrušně (´Konference´)
jabloně (´Ontario´, ´Wagenerovo´)
vlašský ořešák ´Apollo´

Zdánlivá partenokarpie

- zničení oplodněných vajíček mrazem
- plod se normálně vyvine



Neplodnost (sterilita)

Po opylení (i jinou odrůdou) se netvoří plody

1.Morfologicky podmíněná sterilita

• Nedokonale vyvinuté samčí nebo samičí pohlavní orgány
• Cizosprašné odrůdy se sterilními prašníky mohou plodit
• Význam: okrasné dřeviny
• ´Říhova bezjaderka´(hrušeň) – nejsou vyvinuta vajíčka



2.Cytologicky podmíněná sterilita

Triploidní odrůdy 
• nepravidelné redukční dělení
• odlišný tvar a velikost pylových zrn 

– degenerovaná zrna  
• špatná klíčivost pylových zrn (do 30 %)

– pylové láčky krátké, ztlustlé, znetvořené
• nevhodné jako opylovači
• náročné na opylování
• nízká násada plodů
• tvoří hodně asimilátů

– vyšší sklon k partenokarpii a apomixii
• často velice kvalitní (velké, chutné) plody



3.  Faktoriálně podmíněná sterilita pylu 

Některé diploidní odrůdy (´McIntosh´) 

– nízká klíčivost pylu

• sterilní (abortovaná) pylová zrna 

– zakrslost (chybí plazma)

• nezávisí na vnějších podmínkách 

(povětrnostní podmínky, výživa)

• geneticky založená – přítomnost letálních genů

• nemá podstatný vliv na výkon opylovače, 

nesnižuje jeho hodnotu



4. Indukovaná sterilita

Špatná výživa
– slabý růst
– silně kvetoucí stromy („zababčené“)       
– deficit zásobních látek 

→ nízká klíčivost pylu
→ pylová láčka nemůže prorůstat



Poškození pohlavních buněk vnějšími vlivy

Mráz v době kvetení

– nejcitlivější vajíčko a pyl v nezralých prašnících 

(suchý pyl mrazuvzdorný)

→ totální neúroda (meruňky, broskvoně)



5. Fyziologicky podmíněná sterilita = inkompatibilita

• Vzájemná nesnášenlivost cizosprašných odrůd 

• Geneticky založená: 

– geny sterility (S1, S2…)

• Častá zejména u třešní



a) Alely genu sterility jsou u otce i matky stejné
• nedojde k oplození
• zastavení růstu láčky (hormonální)

• opylování vlastním pylem
• křížení dvou inkompatibilních odrůd
• reciproká (A x B = B x A)



b)  Jedna alela S u otce je stejná jako u matky,  druhá se liší
• částečná sterilita
• je-li hodně pylu, neprojeví se na celkové výši plodnosti



c)  Obě otcovské alely S se liší od mateřských
• normální opylení a oplození



Triploidní odrůdy

3 geny sterility v somatických buňkách
→ vyšší pravděpodobnost, že pyl obsahuje faktory sterility

totožné s geny sterility ve čnělce mateřské odrůdy

• Často překryta cytologickou sterilitou 
(je-li triploid opylovač)



PŘEDPOKLADY OPYLENÍ A OPLOZENÍ
• Přítomnost vektorů – opylovačů

- anemofilie, entomofilie

- atraktivnost pro  včely (druhová, odrůdová)

• Kompatibilita odrůd 

• Schopnost blizny přijímat pyl (max. 1 týden)

• Zralost a klíčivost pylu 
- jabloně 8-10 dní, hrušně déle
- meruňky max. 3 týdny
- broskvoně 5 týdnů
- třešně 6 týdnů

+ životnost vajíček  → účinné opylovací období



Současné kvetení (překrývání kvetení opylujících se odrůd)

• Současný nástup odrůd do plodnosti (volba podnože) 
• Opylovač by měl rozkvést dříve než opylovaná odrůda
• Alternující odrůdu vysazovat s min. 2 odrůdami pravidelně

plodícími

a) Odrůdy raně kvetoucí (květ raný) 
b) Odrůdy středně raně kvetoucí (květ poloraný)
c) Odrůdy středně pozdě kvetoucí (květ polopozdní)
d) Odrůdy pozdě kvetoucí (květ pozdní)

– vykvétají za vyšší teploty → kratší doba kvetení



Vliv rozložení květních pupenů

Odrůdy s delším plodným obrostem
- odkvétají rychleji

Odrůdy plodící na jednoletém dřevě
- méně květů v květenství (jabloně)
- květy později rozkvétají, dříve odkvétají
→ možnost úniku pozdním jarním mrazíkům
- větší opad po odkvětu 

´James Grieve´, ´Landsberská reneta´, ´Sudetská reneta´



Interakce odrůda – prostředí

• Teplota a vlhkost, srážky…

Odrůdy stabilní - méně závislé na prostředí (extenzivní) 
Odrůdy labilní - více závislé na prostředí (intenzivní)



„Ovocnictví a včelařství jsou dva vzájemně se doplňující obory. 
Každý ovocnář by měl být i včelařem".

Beránek, 1948

VÝZNAM VČEL



Včela medonosná

– zprostředkuje až 88% veškerého opylení
– teplota  12–14 °C → nedostatečná aktivita pro opylení
– rychlost větru 35 – 40 km/hod, déšť – přerušení aktivity

Čmeláci 
– význam za nižších teplot a za deště (8–10 °C)
– létají na větší vzdálenosti 

Ostatní opylovači
včely samotářky, pestřenkovití, muchnicovití, mravenci, motýli     



Dolet včel

• do 400–600 m 
• až 3 km za opt. podmínek : teplota 20–22 °C, bezvětří
• spolehlivý radius 300 m (zhoršené podmínky 50–100 m)

Výkonnost včel

• 1 včela 10 květů/min
• jeden let (10 min) – 100 květů
• denně 30 – 40 letů : 3–4 tis. květů
• 1 silné včelstvo (10 000 včel): 30–40 mil květů/den
• 1 květ navštíven až 17 x
• největší aktivita v době od 10 – 15 hod



Florokonstantnost

• včely navštěvují během dne jeden rostlinný druh

→ dresura vůně
– cukerný roztok s přídavkem aromatických látek z květů

• smetanka, řepka – atraktivní pro včely 

→ posečení plevelů

Umístění včelstev

• vzdálenost 200 m od sebe

• těsně před začátkem kvetení

• česna napříč řad



Počet včelstev

Jádroviny
• jabloně 1-2 silná včelstva/ha

• hrušně 2-3 včelstva/ha 

(méně atraktivní pro včely)

• zhoršené podmínky, starší výsadby: 3–4 včelstva/ha

• extenzivní sady kmenných tvarů

– 1 včelstvo na 50 –70 dospělých stromů

Peckoviny 
• 3–4 včelstva /ha

• kvetou dříve (nižší teploty)

• větší podíl nasazených plodů z květů



Jabloně

Obecně cizosprašné (autosterilní)

Inkompatibilita

Pseudoautofertilita

Apomixie (´Croncelské´)

Diploidní odrůdy

- 34 chromozómů

- dobří opylovači

- klíčivost pylu nad 50 %



Dobří a spolehliví opylovači

´Parména zlatá zimní´
´Bernské růžové´
´Landsberská reneta´
´Ananasová reneta´
´Grahamovo´
´Londýnské´
´Matčino´
´Panenské české´
´Ontario´
´James Grieve´,
´Coxova reneta´
´Ušlechtilé žluté´
´Průsvitné letní´



Triploidní odrůdy

- 51 chromozómů
- špatní opylovači
- klíčivost pylu do 30 %
- zdravý bujný růst
- často dobrá jakost plodů (velikost, chuť)

´Boskoopské´
´Kanadská reneta´
´Ribstonské´
´Grávštýnské´



Strýmka

Ontario Parména 
zlatá

Zajištění oplození triploidních odrůd 

- nejméně 2 diploidní odrůdy, vzájemně se opylující

- všechny tři odrůdy se musí překrývat v kvetení



INTERSTERILITA - reciproká inkompatibilita

- vzájemná neschopnost opylení a oplození některých odrůd
- podmíněná geny sterility
- mezi mutacemi téže odrůdy 
- mezi mutacemi a výchozí odrůdou    
- mezi příbuznými odrůdami

´Bernské růžové´ x ´Parkerovo´
´Blenheimská reneta´ x ´Parména zlatá´
´Boskoopské´ x ´Croncelské´
´Kanadská reneta´ x ´Bernské růžové´, ´Croncelské´, 

´Parkerovo´, ´Parména zlatá´
´Lebelovo´ x ´Parména zlatá´
´Vilémovo´ x ´Parména zlatá´
´Ribstonské´ x ´Coxova reneta´
´Matčino´ x ´Wealthy´
´Hájkova muškátová reneta´ x ´Parména zlatá´



PSEUDOAUTOFERTILITA

- sklon k samosprašnosti za určitých podmínek

Podmínky: 
teplé a slunné počasí v době kvetení

Středozemní klima (´Golden Delicious´)
– dostatečná násada po samosprášení

Zhoršení počasí → násada i menší než poloviční
V našich podmínkách opylovači nutní
Cizosprášení :  2 – 4 x větší násada

´Římské´,´Ontario´,´Grimesovo´,´Wagenerovo´,
´Golden Delicious´, ´James Grieve´, ´Jonagold´



HRUŠNĚ

Cizosprašné

Inkompatibilita
´Williamsova´ x  ´Avranšská´
´Williamsova´ x ´Esperenova máslovka´
´Trévouxská´ x ´Avranšská´
´Drouardova´ x ´Lectierova´
´Amanliská´ x ´Konference´

Partenokarpie
- častější než u jabloní:  do 6 - 8 %

´Avranšská´, ´Dielova´, ´Dvorní´, ´Guyotova´, ´Hardyho´, 
´Charneuská´, ´Konference´, ´Lucasova´, ´Pastornice´,  
´Říhova bezjaderka´, ´Williamsova čáslavka´



Triploidní odrůdy

´Pastornice´, ´Lucasova´, ´Merodova´, ´Kongresovka´

Dobří a spolehliví opylovači :

´Avranšská´, ´Boscova lahvice´, ´Clappova´, 
´Červencová´, ´Drouardova´, ´Eliška´, 
´Esperenova máslovka´, ´Hardyho´, ´Charneuská´, 
´Konference´, ´Madame Verté´, ´Trévouxská´, 
´Williamsova´



Délka kvetení poměrně krátká
- 10 - 12 dní,  i pouze 5-6 dní

´Pařížanka´ x ´Boscova lahvice´
- nemusí se vzájemně opylit

Malá atraktivnost pro včely
- 2 - 3 včelstva /ha



SLIVONĚ

Švestky, slívy, mirabelky, renklódy 
Skupiny slivoní se snadno navzájem opylují

Samosprašné
´Švestka domácí´, ´Wangenheimova´, ´Brněnská´, 
´Durancie´, ´Vlaška´

Cizosprašné
´Lützelsachsenská´, ´Bryská´, ´Zelená renklóda´, 
´Althanova renklóda´

Částečně samosprašné
´Agenská´ , ´Zimmerova´, ´Nancyská´



Dobří opylovači:  
´Švestka domácí´

Špatní opylovači
´Tuleu Gras´ – samčí sterilita

Raně kvetoucí: ´Lützelsachsenská´, ´Malvazinka´

Středně raně kvetoucí : ´Agenská´, ´Zimmerova´,
´Anna Späth´, ´Bryská´,
´Althanova renklóda´, ´Bühlská´

Středně pozdě kvetoucí: ´Ontario´,´Zelená renklóda´,
´Esslingenská´, ´Nancyská´

Pozdě kvetoucí : ´Vlaška´, ´Domácí švestka´,
´Wangenheimova´



TŘEŠNĚ

Cizosprašné, diploidní
Samosprašná odrůda ´Stella´

Častá intersterilita – skupinová
´Velká černá chrupka´ x ´Napoleonova´, 

´Královská´
´Napoleonova´ x ´Františkova´
´Lyonská´ x ´Ramon Oliva´
´Winklerova´ x ´Františkova
´Kordia´ x ´Těchlovan´
´Granát´ x ´Těchlovan´
´Těchlovan´ x ´Vanda´



VIŠNĚ

Tetraploidní
Samosprašné (´Morela pozdní´)
Částečně samosprašné
Cizosprašné (´Köröšská´, ´Vackova´)

Mezidruhové opylení
– později kvetoucí třešně

Skupina kyselek – dobří opylovači (´Ostheimská´)



MERUŇKY

Samosprašné: ´Velkopavlovická´, 
´Bergeron´, ´Leala´,
´Vegama´,  ´Maďarská´

Částečně samosprašné: ´Růžová raná´

Cizosprašné :   ´Velká raná´, ´Riland´, ´Goldrich´, 
středoasijské odrůdy

Dobří opylovači: ´Maďarská´, ´Velkopavlovická´, ´Vegama´
Kleistogamie – ´Leala´
Klíčivost pylu 30 % stačí na dobré oplození
Oplození za 24 hod po opylení



BROSKVONĚ

Samosprašné – ´Lednická žlutá´, ´Redhaven´
Nejistě samosprašné – ´June Elberta´, 

´I.H. Hale´
Výsadba 
– samosprašné : monokultury

MANDLONĚ
Cizosprašné
´Zora´ – částečně samosprašná
Anemofilie : 5–8 %
Mezidruhové oplození – broskvoně



OŘEŠÁK VLAŠSKÝ
Jednodomá rostlina
Jednopohlavní květy 
Anemofilní

Různá doba kvetení samčích a samičích květů
– proterogynie, proterandrie (až 4 týdny posun)

Samosprašné – ´Magdon´, ´Lake´, ´Seifersdorfský´
Částečně samosprašné – ´Apollo´, ´Mars´
Cizosprašné – ´Jupiter´, ´Buchlov´, ´Saturn´

Apomixie – ´Apollo´, ´Jupiter´
Inkompatibilita není známa
Nebezpečí zmrznutí květů – brzy rašící odrůdy



LÍSKA
Proterandrie, proterogynie

Samosprašné – ´Lombardská´
Částečně samosprašné –´Webbova´
Cizosprašné – ´Hallská obrovská´

Časový posun opylení – oplození
- opylení brzy zjara
- 4 – 8 dní roste pylová láčka k vajíčku → zastavení růstu   
(není dokončena diferenciace zárodečného vaku)

- 4 měsíce v klidu)
- pak za 1– 2 dny doroste a dojde k oplození

(konec května – polovina června)



Inkompatibilita – skupinová sterilita

´Hallská obrovská´ x   ´Hempelův zellský´
´Brunšvický´, ´Lombardská bílá´ x   ´Lombardská červená´

Apomixie



KDOULOŇ

Cizosprašné
Částečně samosprašné (´Champion´)
Samosprašné

→ vysazovat více odrůd

ANGREŠT

Samosprašné odrůdy
Ojedinělý výskyt partenokarpie : 

´Zelený lahvicovitý´, ´Triumph červený´



RYBÍZ

Rybíz bílý, rybíz červený – samosprašné

Rybíz černý – kolísavá samosprašnost 
– sprchávání bobulí
– vysazovat více odrůd
→ zvýšení výnosů až o 20 %



MALINÍK

Samosprašné
Diploidní i tetraploidní (kulturní odrůdy)
Různé typy květů: 
– oboupohlavní květy (hermafroditní)
– některé jako dvojdomé rostliny
– některé bezpohlavní květy – zakrnělé pohlavní orgány

OSTRUŽINÍK

Samosprašné, diploidní, většinou polyploidní



JAHODNÍK

Většina odrůd:
- květy oboupohlavní – samosprašné

Některé odrůdy (rostliny) jen samičí květy
- potřebují opylovače

Některé odrůdy (rostliny) jen samčí květy
– vyřadit z pěstování a množení

Měsíční jahodník – oboupohlavní květy 
– nepotřebují opylovače



ZaklZaklááddáánníí a diferenciace a diferenciace 
kvkvěětntníích pupench pupenůů

- počátek podle ukončení 1. vlny vegetativního růstu
- snížení intenzity růstu urychluje počátek diferenciace
- snižuje se syntéza a zvyšuje hydrolýza bílkovin
- začínají se hromadit zásobní cukry
- velký vliv má celkový stav výživy stromů a jeho částí
⇒ poměr cukrů a dusíkatých látek v pupenech

- nejdříve se zakládají květní pupeny na krátkých   
plodonoších, později na jednoletém dřevě



Období diferenciace květních pupenů jednotlivých druhů

1) jabloň, hrušeň, třešeň, višeň, slivoň, rybíz, ořešák, jeřáb
- od června do konce srpna

2) meruňka, broskvoň, angrešt
- od zač. srpna do konce září

3)  jahodník, maliník, mandloň
- září, říjen

Odrůdy
- dlouhá vegetační doba – pozdější zakládání
- jabloně ´Matčino´, ´Starking´ → nízká plodnost



Opatření

• harmonické hnojení (N, P, K + mikroelementy)
• správný termín hnojení

- min. 1 měsíc před počátkem zakládání květních pupenů



Periodicita (stPeriodicita (střřííddáánníí) plodnosti) plodnosti

A. Ovlivnění odrůdou

1. Střídání plodnosti i při dodržení všech příznivých podmínek
´Boskoopké´, ´Ontario´

2. Při dodržení správné agrotechniky někdy střídají, 
někdy plodí pravidelně, 
nebo po předchozí hojné sklizni plodí méně

´Albrechtovo´, ´Oldenburgovo´

3.  Odrůdy plodí každoročně i při průměrné agrotechnice
´James Grieve´



B. Ovlivnění podnoží
- častější periodicita na semenáčích

Řešení

- dostatečná a vyvážená výživa (hnojení)
- usměrňování růstů a plodnosti

⇒ řez udržovací, detailní zmlazovací
- volba vhodné podnože



C. Příčiny biologické a fyziologické

Komplexní působení

• nesprávný poměr růstu k plodnosti
- převaha plodonosných orgánů nad růstovými
- nedostatek asimilátů (omezená listová plocha)

• semena v rostoucích plodech 
- inhibice zakládání květních pupenů

Řešení:   zmlazovací řez
→ vytvoření nového jednoletého dřeva (asimilace)
→ redukce plodných orgánů

probírka květů či plodů
hnojení (N)
závlaha                



D. Špatně volená a provedená agrotechnika
- nevhodně volené dávky živin (N,P,K)
- špatně volený řez
- závlaha

E. Nevhodné přírodní podmínky

- zmrznutí plodonosného dřeva nebo květních pupenů v zimě
- zmrznutí poupat nebo květů (pozdní jarní mrazíky)
- nevhodné počasí v době kvetení
- nevhodné počasí v období diferenciace 
→ malá násada plodů→ nadměrná diferenciace 

- alternace těžko odstranitelná



F. Kalamitní napadení chorobami a škůdci

- nadměrné porušení listové plochy
- zničení květních pupenů, květů, plůdků...



Vyzrávání pletiv a hromadění zásobních látek

• zeslabení intenzity růstu 2. vlny

• nástup nepříznivých klimatických podmínek

• převládají procesy hydrolýzy nad syntézou

• hydrolýza škrobu 

→ jednoduché cukry (mrazuodolnost)
• nespotřebované asimiláty se ukládají do zásobních pletiv  

(kořeny, druhotné dřevo)

- cukry, škrob, hemicelulóza, tuky, organické dusíkaté látky



• koncentrace a zahušťování ztrátou vody

• lignifikace buněčné stěny

• rozpad chlorofylu v listech, zůstávají karotenoidy

• vznik oddělovací vrstvičky + mráz, opad (chorize) listů

• kořeny ukončují růst později než nadzemní část

Ovlivněno: podnoží, stářím stromu, povětrnostními vlivy



Vegetační klid

- endogenní dormance - pravý odpočinek
- exogenní dormance (postdormance) - vynucený odpočinek

Nezbytné prodělat chladovou fázi: září - leden

Peckoviny vystupují z dormance již koncem listopadu
jádroviny později (prosinec - leden)


