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STŘÍHEJTE ŽIVÉ PLOTY:
JEDNOTLIVÉ DRUHY

KDY A JAK ŘEZAT
MUCHOVNÍK (Amelanchier) – koncem zimy
prořežte staré větve, aby mohly vyrůst nové
výhony, které pokvetou.
DŘIŠŤÁL (Berberis) – pokud je porost přehoustlý, odstraňte odkvetlé výhony. Stálezelené druhy řežte ihned po odkvětu, opadavé
druhy později na jaře nebo v létě, kdy jsou
odumřelé části lépe patrné.
KOMULE (Buddleia) kvete na loňských výhonech, proto je po odkvětu ořežte. Výjimkou
je komule Davidova (B. davidii), která kvete
koncem léta na letošních výhonech. Prořežte
ji proto brzy na jaře, než začne rašit. U mladých rostlin ořežte všechny výhony k pupenům asi 50 cm nad zemí. U starších zkraťte
veškerý obrost asi na dva pupeny od kosterních větví. Koncem podzimu nebo začátkem
zimy zkraťte všechny výhony na polovinu.
ČIMIŠNÍK (Caragana) řežte pro zachování
tvaru po odkvětu na začátku léta, snese i velice silné seříznutí.
OŘECHOPLODEC (Caryopteris) – chcete-li dosáhnout krásných květů, seřežte v půli jara
výhony asi 15 cm nad zemí.
SVÍDA BÍLÁ (Cornus alba) – na jaře seřízněte
výhony skoro u země, odmění se vám novými jasně červenými výhony.
LÍSKA (Corylus) – přerostlé keře prořežte po
odkvětu koncem jara.
RUJ (Cotinus) – prořežte ji brzy na jaře, čím
bude řez silnější, o to intenzivnější bude zabarvení listů na podzim.
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BRSLEN (Euonymus) – opadavé druhy prořezávejte časně zjara, stálezelené druhy až na
konci jara nebo v létě.
ZLATICE (Forsythia) – většinu kvetoucích výhonů odřízněte ihned po odkvětu, ponechte
jen silné výhony, které pokvetou příští rok.
ZÁKULA (Kerria) – často namrzá, proto po
zimě ořežte pomrzlé konce větví až k novým
silným výhonům. Po odkvětu odstraňte kvetoucí výhony.
MAHONIE (Mahonia) – na jaře odřízněte odkvetlé výhony, několik jich ovšem ponechte, na podzim se na nich objeví krásné modré plody.
TAVOLNÍK (Spiraea) – pozdě kvetoucí druhy
odřízněte na jaře asi 15 cm nad zemí, druhy kvetoucí na jaře po odkvětu mírně ořežte.
ŠEŘÍK (Syringa) – odkvetlé výhony odstraňte,
podpoříte tak kvetení v následujícícm roce,
přestárlé keře můžete v zimě zmladit: prořežte přehoustlé výhony a větve zkraťte asi
o třetinu.
VISTÁRIE (Wisteria) – po odkvětu zkraťte
letorosty alespoň o polovinu.
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PŮVODNÍ KEŘE
– KRÁSA A UŽITEK BEZ NÁMAHY
Bez černý, bez hroznatý, brslen
evropský, dřín obecný (1), dřišťál obecný,
hloh jednosemenný, jalovec obecný,
líska obecná, kalina obecná, kalina
tušalaj, jeřáb ptačí, klokoč zpeřený,
krušina olšová, svída krvavá (4), ptačí
zob (2), řešetlák počistivý, růže převislá,
růže šípková (3), tavolník vrbolistý, trnka
obecná, vrba jíva, zimolez obecný
Výhody: Hodí se do naší krajiny, nesou
jedlé plody, lze z nich připravit léčivé
přípravky, jsou nenáročné, nevyžadují
žádné postřiky ani složité prořezávání,
jsou odolné a mrazuvzdorné,
přizpůsobené našim podmínkám,
jsou zdrojem potravy pro včely a další
opylovače, poskytují potravu a úkryt
ptactvu, jsou pestré tvarem i květy,
sazenice jsou levnější.
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