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1. BROUŠENÍ NOŽŮ 

 

POTŘEBUJEME: zahradnický nůž, brousek 

 

POSTUP:  Použijeme brousek, který má dvě strany – hrubou a hladkou. Brousek namočíme 

den dopředu do kbelíku s vodou – aby se nám pořádně nasákl. Kdybychom použili suchý 

brousek, nůž by jsme nenabrousili  (možná ještě více ztupili). Namočený brousek položíme 

nejlépe na nějakou látku hrubou stranou nahoru. Do pravé ruky uchopíme zahradnický nůž a 

přiložíme jej tou stranou, kde je na noži vytvořený malý žlábek k brousku (u leváka je to 

opačně). Ostří tlačíme k hrubé straně brousku a protilehlou stranu velmi mírně přizvedneme 

(máme nepatrný úhel). Tvoříme nožem po celé délce brousku krouživé pohyby směrem proti 

ostří. Při této činnosti musíme mírně přitlačit na nůž, jinak se nám nůž nenabrousí. Během 

broušení si brousek stále namáčíme do vody. Na závěr nůž několikrát lehce přebrousíme na 

hladké straně brousku – zarovnáme, tak nerovnosti. Broušení nože může trvat 1-2 hodiny, 

podle toho jak máme nůž tupý. Popisovali jsme si zde jednostranné broušení nože. 

 

 

2. ROUBOVÁNÍ OVOCNÝCH STROMŮ 

Roubování již používali naši předci, když si chtěli dopřát lepší chuť ovoce, než to které běžně 

rostlo podél cest. Roubování je též vegetativní způsob množení,  kdy si například na planou 

jabloň s kyselými jablky naroubujeme chutné sladké jablko.  

 

Existuje roubování kopulací, na kozí nožku, vylepšená kopulace, do rozštěpu a roubování za 

kůru. Roubování za kůru a do rozštěpu provádíme, až když má strom mízu (duben) a ostatní 

způsoby se dělají koncem února a v březnu – podle počasí. 

 

Podnož pro roubování si můžeme vypěstovat ze semene (př. planá jabloň) nebo si podnož 

vypěstujeme z dřevitého řízku (podobně jako u okrasných keřů). Nejjednodušší způsob  a u 

velkopěstitelů běžně používaný je si roub i podnož objednat ve specializovaných 

organizacích. Podnož si na jaře či na podzim zaškolkujeme a když zakoření použijeme pro 

roubování. 

 

Rouby pro domácí roubování odebíráme z ušlechtilých odrůd v období vegetačního klidu 

(prosinec, leden -5 stupňů). Zabalíme do plátna a založíme nejlépe na severní stranu do jámy 

hluboké 40 cm. Rouby jsou jednoleté výhony, ne vlky. Odebíráme silné a zdravé výhony, 

nejlépe z jižní strany. 
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ROUBOVÁNÍ POMOCÍ KOPULACE  

Podnož i roub jsou stejně silné (asi jako síla tužky). Podnož, která je zakořenělá v zemi se 

seřízne šikmo v té výšce, kde budeme zakládat korunku. Roub si též seřízneme šikmo, délka 

řezu by měla mít trojnásobek průměru roubu. Podnož i roub řežeme proti pupenu, je zde 

lepší výživová síla. Oba šikmé řezy k sobě přiložíme a převážeme páskou z PVC. Vážeme od 

spodu nahoru, kvůli stékající vodě (aby se nezadržovala v pásce).  Že se nám roub ujal, 

poznáme podle toho, že nám pupeny začnou rašit. 

 

ROUBOVÁNÍ ZA KŮRU 

Používáme hlavně u starších stromů. Podnož je zde silnější než roub. Silnou větev, na kterou 

chceme roubovat seřízneme rovným řezem ostrou pilkou. Na kůře provedeme ostrým nožem 

dva až čtyři rovné podélné řezy dlouhé asi 4 cm. Kůru opatrně odchlípneme roubovacím 

nožem, používáme vždy čisté nářadí. Roub se opět seřízne šikmo, stejně jako u kopulace a 

opatrně zasune za kůru. Všechny zasunuté rouby převážeme páskou z PVC a vršek z uříznuté 

větve zamažeme silnou vrstvou štěpařského vosku. Že se nám roub ujal poznáme opět podle 

toho, že začne rašit. 

 

 

 

VÝSEV CELERU BULVOVÉHO 

Celer bulvový je zelenina, která jediná z kořenové zeleniny vyžaduje chlévský hnůj, tudíž patří 

do I. trati. Výsev se provádí koncem ledna a během února. Výsevní miska musí být čistá 

s otvory ve dně. Použijeme výsevní substrát anebo obyčejný substrát, ale musí být jemný. Na 

dno misky rozprostřeme cca do 1/3 substrát, semena vysejeme na široko. Zasypeme zhruba 

0,5-1 cm vrstvou substrátu, který jsme přeseli přes síto. Rovným prkénkem mírně 

přimáčkneme. Umístíme na teplém (20-22 stupňů) a světlém místě. Zalijeme konví s jemnou 

kropičkou nebo můžeme jen porosit. Semena vyklíčí zhruba za dva až tři týdny. Až vytvoří 

první děložní listy můžeme přepichovat. Přepichujeme do sadbovačů cca 3-5 cm otvory. Celer 

necháme dále v teple ve skleníku a zaléváme. Na záhon vyhnojený chlévským hnojem 

vysazujeme, až po 15.květnu. Celer je teplomilná rostlina a tudíž náchylná na mráz. Během 

vegetace hodně okopáváme, odplevelujeme a vydatně zalíváme. 

 

 

ZLATÍČKA POZNÁMKY SI ZAPIŠTE DO VAŠICH DENÍKŮ OV. DĚKUJI HROMÁDKOVÁ. 

 

 

 


