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7. Najväčších chyb pri pestovaní ríbezlí

Ríbezle patria medzi najkvalitnejšie
drobne ovocie ktoré sa u nás pestuje . Je
nielen veľmi chutnou a zdravou potravinou ale
majú i bohaté liečivé účinky Obsahujú hlavne
vysoký obsah vitamínu C a rutín. Dalej
obsahujú vitamíny skupiny B, flavóny, draslík,
mangán, horčík a železo. Čierne ríbezle ,
bohaté na železo sa využívajú na liečenie
chudokrvnosti, zlepšujú činnosť srdca a ciev.
Ríbezle pomáhajú našej pamäti a ovplyvňujú fungovanie mozgu. V zime sú účinne pri
rôznych zápalových ochoreniach dýchacích ciest. Taktiež ovplyvňujú činnosť svalov, zlepšujú
koordináciu a chránia zrak. Pozitívne pôsobia aj na trávenie, zlepšujú najmä problémy s
vyprázdňovaním.
V našich podmienkach pestujeme červené čierne a menej biele ríbezle. Aj napriek
tomu že sa jedná o pomerne nenáročné ovocie, často sa stáva, že nás oslovujú pestovatelia,
ktorí majú problém s úrodou či ich pestovaním.
V nasledujúcom članku si popíšeme najčastejšie chyby pri pestovaní ríbezlí. Pokiaľ
o pestovaní chcete vedieť viac napíšte nám na info@biokonzult.sk a my Vám zašleme

ZDARMA 28 stránkový e_book o pestovaní ríbezlí

1. CHYBA: Zlý výber odrody
Aj keď všeobecne možno povedať, že ríbezle je
možne pestovať na celom území Slovenska treba vedieť,
že nie všetky odrody sa hodia do všetkých podmienok.
Najväčším problémom bývajú neskoré jarne mrazy.
Výber odrôd by mal teda smerovať k odrodám
odolnejším na zmrznutie kvetov. Vyhnete sa tak rokom kde
sú úrody menšie alebo žiadne po poškodení kvetov
neskorými mrazmi Výber odrody treba hlavne v menej
priaznivých
klimatických
podmienkach
starostlivo
naplánovať. V priaznivých rokoch Vám zarodí každá
odroda, v menej priaznivých rokoch budete mať výpadky
úrod
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2. CHYBA: Nevhodný výber stanovištia
K pôdam sú všetky odrody ríbezlí veľmi tolerantne. Budú rast na väčšine pod avšak sú
určité obmedzenia,
ktoré môžu znamenať
neúspech. Vyhnite sa pôdam s vysokou hladinou
spodnej vody a taktiež nikdy nevysádzajte ríbezlke
na zamokrené pozemky.
Medzi ďalšie nevhodne pôdy patrí veľmi
ťažka ílovitá pôda. Tam je potrebne ríbezliam
vykopať väčšie jamy a vysadiť ich do vhodného
substrátu. Opakom sú pieskovité pôdy, kde býva
často problém s výživou a hlavne vodou. Voda
rýchlo odteká a v horúcich obdobiach ríbezle trpia
nedostatkom vody, prejavuje sa to slabším rastom
a menšou úrodou. Jedinou pomocou v týchto
podmienkach je vysádzať bujnejšie rastúce odrody
a doplnková závlaha obohatená o výživu.

3. CHYBA: Málo sv etla
V snahe využiť každý priestor sa často stretávame s výsadbou ríbezlí (hlavne
u záhradkárov) na zatienené miesta. Ríbezľa bude rast a dokonca rodiť aj v takých
podmienkach avšak jej rodivosť bude malá. Slnečné lúče sú jedným z faktorov zakladania
kvetných pukov, pri nedostatku svetla sa kvetne puky tvoria málo alebo v extrenmejších
prípadoch vôbec. Kry sú redšie, listy majú inú farbu a prírastky sú menšie. A to nehovoriac
o tom že korene silnejších rastlín napr. stromov
odoberajú výživu a vodu tak potrebnú k zdravému
rastu.

4. CHYBA: Nesprávny alebo žiadny rez
Často sa zanedbáva i rez alebo je nevhodne
vykonávaný. Červene a biele ríbezle najlepšie rodia
na dvoj až trojročnom dreve. Čierne ríbezle rodia
najlepšie na jedno až dvojročnom dreve. Rez by sa
mal zamerať aby takého dreva bolo čo najviac
a súčasne aby postupne rezom dochádzalo k jeho
výmene. Rez by sa mal vykonávať každým rokom,
odstraňovať by sa mali 3-4 ročné a staršie konáre a ich miesto by mali nahrádzať nové

3

Nenašli ste čo ste hľadali ? Napíšte nám : www.biokonzult.sk , e_mail.: info@biokonzult.sk

5. CHYBA: Nedostatočná ochrana proti škodcom a chorobám
Ochrana proti škodcom je tiež dôležita, je
niekoľko významných škodcov ktorí nám môžu
veľmi výrazne obmedziť rodivosť a zhoršiť
zdravotný stav krov. Ide predovšetkým o vošky,
vlnovníka,
podobník,
piliarka....
Taktiež
nezanedbateľným škodcom sa v poslednýchj rokoch
stali vtáci. Veľmi rýchlo môžu obrať celý ker
Najúčinnejšou ochranou proti vtákom su siete,
ktoré vtákom znemožnia prístup k plodom.
Choroby je možne obmedziť výberom
vhodnej odrody , poznáme odrody tolerantné ale
i rezistentné. Výsadbou takýchto odrôd je možné
minimalizovať chemickú ochranu a dočkať sa
bohatšej úrody
Často sa stáva že odumrie konár alebo aj celý ker.
Na prvý pohľad nevidno nijaké vonkajšie príznaky
Skutočnou príčinou takéhoto hynutia ríbezlí aj
egrešov býva namrznutie kôry a dreva v období vegetačného pokoja, ku ktorému sa zákonite
pridáva infekcia postihnutých tkanív bežne sa v yskytujúcou hubou - plesňou sivou (Botrytis
cinerea). Najmä pri ríbezliach a egrešoch dochádza pri akomkoľvek oslabení tkanív (okrem
namrznutia aj po mechanickom poškodení, po napadnutí škodcami, pri nevhodnej
manipulácii ai.) k rýchlej infekcii plesne, ktorá potom čoskoro prerastá do hĺbky a prispieva k
rýchlemu odumretiu postihnutého orgánu. Takéto konáre je potrebne úplne odstrániť

6. CHYBA: Výsadba
Mlade kry nesmieme vysádzať na miesta
kde už boli vysadené ríbezle. Pôda je
jednostranne
vyčerpaná,
a kry
rastú
o poznateľne horšie. Taktiež v pôde po starých
kroch môže byť množstvo chorôb, ktoré nám
napadnú nove kry hneď po výsadbe. Kríčky alebo
stromčeky
ríbezlí
vysádzame
najlepšie
v jesennom období do dobre pripravenej pôdy
zbavenej burín, do ktorej sme aspoň tri týždne
pred sadením zapracovali dobre vyzretý kompost alebo maštaľný hnoj. V horších pôdach je
vhodné pridať priamo ku kru pri vysádzaní kvalitný vyzretý kompost
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7. CHYBA: Nevhodný spon výsadby
V praxi sa taktiež stretávame s veľmi hustou výsadbou. V tom prípade sa kry tlačia na
malom priestore. Pri pasových výsadbách by sa mala vzdialenosť jednotlivých krov
pohybovať od 1m do 1,3m. Samozrejme ak im doprajete viac miesta urobíte len dobre. Kry
možno vysádzať i samostatne
Stromčekové tvary majú menší vzrast a korunky sú obyčajne menšie. Tie môžeme
vysádzať už od 0,8m. Pri stromčekových tvaroch je potrebné počítať s oporou ktorá by mala
siahať až do výšky korunky.

Chcete sa vyhnúť chybám pri pestovaní ríbezlí
Napíšte nám a my Vám zašleme ZDARMA e_book o pestovaní ríbezlí
kde na 28 stranách nájdete o ríbezliach, výbere odrôd a ich
pestovaní všetko
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