Návod na zavádění chmele
1. Drátky, které jsou volné, utáhneme u země smyčkou (očkem). Při volném drátku se
výhonky pohybem větru odmotávají.
2. Nejvhodnější délka révy při zavádění je 40 – 60 cm. Krátká réva se neovijí a při
násilném otáčení praská.
3. Chmel je rostlina pravotočivá, proto se zavádí zleva doprava, tedy ve směru chodu
hodinových ručiček.
4. Nezavádíme révy se zakrslým, ulomenými vrcholy, apod. Nezavádíme dlouhé
boční výhony, které rostou sice rychleji, ale brzy zestárnou a jsou méně plodné.
5. Zavádíme ČTYŘI révy na každý drátek, pokud možno stejné délky, vyrůstající ze
středu babky, révy zdravé a nepoškozené. Protože výhony nebývají vždy ideální
stejné délky, natočíme ten poněkud delší, a pak ty ostatní, a to proto, abychom při
obráceném postupu nezaškrtili ty kratší.
6. Po zavedení ponechte dva výhony z keře jako rezervu, ostatní odstraňte. Tuto
rezervu použijte při následné opravě jako náhradu za poškozenou, již dříve
zavedenou révu.
7. Nikdy nezavádíme výhony najednou. Obyčejně dojde k poškození, nebo po
zavedení sjedou k zemi.
8. Při zavádění je nutná opatrnost. Chmelový výhon nebereme za vrcholek, ale
namotáváme jej od spodu. Zvláštní pozornost musíme věnovat zrána, kdy jsou
výhony křehké a snadno se lámou. Pokud se ulomí vrcholek (špička), musí se
zavést druhá réva.
9. Máme-li slabší keř tj. menší počet výhonů chmelové babky, zavedeme výhony tak,
aby každý drát byl obsazený (výhony rozdělíme). Nenecháváme drátek bez révy!!!
10. Chybí-li u drátku keř, vedeme k volným drátkům révu po zemi od keře před a
následujícího. Pamatujeme, že krátké výhony dorostou a zavedeme je až při
následné opravě.
11. Na řádek a z řádku odcházíme vždy po svém řádku a provádíme opatrně do
zavedení odmotaných výhonů, odkloněných vrcholů a odstranění ostatních
nedostatků při špatné kvalitě práce. Je-li 5 – 6 rezervní réva zdravá a nepoškozená,
je možno ji zavést.
12. Vytrhané výhony dáváme na řádek, vedle rostlin a ne do meziřádku, kde
ztěžují následnou kultivaci půdy.
13. Termín přidělování chmele bude včas oznámen.
14. Chmel musí být zavedený do 5 dnů od přidělení, pak do dalších 4 dnů provést
první opravu a 5 dní po první opravě provést opravu druhou. Pozdním
zaváděním se snižuje výnos.
15. Z důvodu velkého počtu dosazovaných rostlin chmele je nutné provádět
zavádění i opravy vícekrát. Dosazovaná rostlina má pomalejší růst.
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