
Další desatera najdete na:

Vypěstovat na pohled pěkné a velké ovoce je docela věda.
Aby ovoce splňovalo standardy a kritéria nejen řetězců, ale
i mnohých spotřebitelů, farmáři jej během roku mnohokrát ošetřují 
pesticidy proti chorobám a různým škůdcům. Pokud nemáte vlastní 
zahradu nebo babičku-pěstitelku, nezoufejte, Sherlock vám pomůže! 
Hlavní je nebát se zeptat. A pokud na trhu u stánku natrefíte na 
českého pěstitele bio ovoce, jásejte! Je jich totiž jako šafránu. 

Kolik různých druhů ovoce pěstujete?
Na menších ekofarmách se zaměřují na pestrost. Ideální 
je tedy mix různých druhů ovocných stromů a keřů,  
i když jeden druh ovoce může být stěžejní. 

Jak velký máte sad / zahradu?
Velikost rodinných sadů se zaměřením na konzumní 
ovoce se pohybuje od jednoho do deseti hektarů. 

Jaké odrůdy pěstujete a jak si je 
vybíráte?
Pěstují se odrůdy odolné nebo tolerantní k hlavním 
chorobám a škůdcům, vhodné pro danou lokalitu, 
krajové či původní.

Jak se zbavujete plevele?
V ekologii je použití herbicidů zakázáno, plevel se 
reguluje mechanicky okopávkou. Příkmenné pásy by 
měly být bez plevele.

Čím hnojíte?
V ekologii se nejčastěji hnojí kompostem,
hnojem a listovými hnojivy. Minerální dusíkatá 
hnojiva jsou zakázána.

Jak řešíte problémy s  chorobami? 
Základním principem ekologického hospodaření je 
prevence:  dobrá péče o půdu, správná volba stanoviště, 
výběr odolných odrůd proti chorobám, vhodný typ podnože,
přírodní jíchy a preparáty. Povoleny jsou jen schválené přírodní 
a nezávadné ochranné přípravky. K nejčastějším chorobám u ovoce 
patří například strupovitost, padlí nebo plísně.

Jak řešíte problémy se škůdci? 
Na ekostatku je základem prevence (viz choroby). Používat se smí 
schválené přírodní a nezávadné ochranné přípravky. Nejčastějšími 
škůdci jsou mšice, u peckovin a jádrovin pak obaleči, kteří způsobují 
červivost.

Jak se v průběhu roku o sad staráte?  
Péče o půdu, její správnou výživu a složení  je alfou a omegou každé 
ekofarmy. V sadech jsou mezi řadami udržovány travnaté směsi 
s jetelovinami a bylinné pásy pro zvýšení biodiverzity. Dbá se také na 
pravidelný řez k prosvětlení korun ovocných stromů a keřů a na obnovu 
výsadby.

Jak celkově pečujete o biodiverzitu a krajinu 
na farmě?
Na rodinných ekofarmách je péče o farmu jako celek a její biodiverzitu 
základem hospodaření - živé ploty kolem sadů, biokoridory, keře pro 
hnízdění ptactva, úkryty pro predátory a opylovače jsou součástí 
celého organismu farmy a přispívají k její stabilitě.  

Jak ovoce skladujete? 
Menší pěstitelé dbají na šetrnou sklizeň, odstraňování 
veškerého ovoce ze sadů, skladování pouze zdravého 
nepoškozeného ovoce a čistotu skladů i obalů.

Ovoce

Na co by se zeptal Sherlock
a jaké odpovědi by ho potěšily?


