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Téma: Hodnocení růstu, výnosu a kvality produkce perspektivních odrůd třešní na 
vybraných podnožích v novější zastřešené výsadbě štíhlých vřeten 

Hypotéza:  
1. Mezi sledovanými odrůdami třešní jsou významné rozdíly ve výnosech i kvalitě plodů.
2. Prokáže se srovnatelně kladný vliv samotné slabě rostoucí podnože ve srovnání s použitím

mezikmene zakrslé podnože na intenzitu růstu a výši specifické plodnosti sledovaných odrůd třešní. 

Anotace:  
Pěstování nízkých tvarů třešní na slabě až zakrsle rostoucích podnožích je jedním 

z předpokladů rentabilního pěstování při produkci ovoce pro stolní účely. I když jsou sady založeny 
podle nejnovějších poznatků z hlediska použití vhodných podnoží a moderních, výkonných odrůd 
třešní, velmi častým problémem při venkovních výsadbách (založených bez protikroupových a 
protidešťových sítí resp. fólií) je praskání a následné hnití plodů. To má za následek značné 
poškození nebo dokonce úplné zničení třešní, které se nehodí mnohdy ani na průmyslové 
zpracování a zůstávají nesklizeny, se všemi negativními dopady (šíření houbových chorob a škůdců, 
z nichž klíčovou roli hraje především vrtule třešňová). V posledních letech se navíc začínají 
objevovat noví invazní škůdci na měkkém ovoci, například octomilka japonská (Drosophila suzukii). 

To vede pěstitele k vybudování účinných krycích systémů, které mohou problémům zabránit. 
Na Demonstrační a výzkumné stanici v Praze - Troji při katedře zahradnictví FAPPZ ČZU 

v Praze byla na jaře 2016 realizována moderní pokusná výsadba v zahraniční i u nás osvědčených a 
zejména novějších odrůd třešní vyšlechtěných ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském 
v Holovousích, s.r.o. Tato výsadba ve tvaru vřetene při použití slabě rostoucí podnože Gisela 5 a 
kombinace podnože F 12/1 s mezikmenem zakrslé podnože P-HL-A splňuje všechny parametry 
potřebné pro objektivní hodnocení vybraných parametrů. Zatím je od podzimu 2017 vybudována 
kovová konstrukce, na kterou bude na jaře 2018 natažena fólie proti dešti a současně jemná síť proti 
hmyzu. Jde o německý systém PHOEN, který se plně osvědčil v Evropě i ve světě. 

Vedle intenzity růstu podle přírůstků plochy přírůstku kmene vždy na konci vegetace se bude 
hodnotit absolutní a specifický výnos, průměrná hmotnost plodu (g) jako základní ukazatel kvality a 
podíl plodů jednotlivých velikostních kategorií (mm) sledovaných odrůd v kombinaci s použitými 
podnožemi. Současně se bude posuzovat účinnost ochrany zakrytí výsadby před hmyzími škůdci, 
s cílem výrazně omezit použití chemických přípravků ze skupiny chloronicotinylů (Calypso 480 SC). 

Zdroj financování práce: V případě kombinovaného studia budou externí zdroje financování zajištěny pracovištěm 
doktoranda, u řádného studia se počítá s počátečním financováním z prostředků katedry (nákup konstrukce byl 
již realizován z investic katedry), dále se předpokládá financování z grantu NAZV nebo TAČR . 
Toto téma bude podpořeno mimořádným měsíčním stipendiem ve výši 5 tis. Kč z prostředků pro doktorandy FAPPZ.


