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Predslov 

V súčasnosti množstvo ľudí pretvára svoje záhrady, ktoré roky poskytovali 
cenné potraviny, na záhrady s anglickým trávnikom a tujami, prípadne rôz-
nymi malými šľachtenými ovocnými stromčekmi, poľnohospodári zanedbá-
vajú staré extenzívne sady, venujú sa skôr pestovaniu monokultúr, prípadne 
zakladajú intenzívne obrábané ovocné plantáže. Oba prípady výrazne 
ovplyvňujú výzor vidieka v našom regióne, pestrosť a dostupnosť ovocia, 
ktoré bolo tradične s našim regiónom späté. Ovocinárstvo bolo v mnohých 
dedinách výrazným zdrojom obživy a výrazne ovplyvňovalo aj samotné ži-
votné prostredie či gastronómiu regiónu.  

Ľudia vnímajú dedičstvo predkov veľmi skreslene. Nie je to len obraz, sada 
porcelánu, či vyšívaná šatka. Aj stromy, ktoré vysadili naši predkovia sú na-
šim dedičstvom, o to vzácnejším, že nie sú len vecou na ktorú sadá prach, 
ale aj v dnešnej dobe sú schopné poskytovať potešenie a obživu. Ovocinár-
stvo, sady, pestrá škála starých odrôd sú nielen našim kultúrnym dedič-
stvom, prispievajú tiež k zachovaniu rozmanitosti živočíchov, rastlín na na-
šom vidieku a výrazne tak ovplyvňujú jeho vzhľad.  

Mnohé úspešné regióny v zahraničí, a čoraz viac i na Slovensku, stavajú aj 
na trende zachovania unikátnosti svojej poľnohospodárskej a kulinárskej 
tradície, ktorá rešpektuje ekológiu krajiny, sebestačnosť jej obyvateľov a 
dáva priestor aj pre zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch, či už ako súčasť 
cestovného ruchu alebo predajom unikátnych potravín. Vykročme na túto 
cestu aj my.  
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Staré odrody Malohontu 

Malohont je spolu s Gemerom jednou z tradičných ovocinárskych oblastí 

Slovenska.  V odbornej literatúre nájdeme, že sú tu vhodné pôdne i klimatic-

ké podmienky, predovšetkým pre jablone, hrušky slivky a čerešne. 

Žiaľ, mnohé krásne staré ovocné stromy zarastajú a schnú za našimi dedina-

mi, iné padajú pod reťazami motorových píl.  Prešli sme viaceré obce Malo-

hontu: Babinec, Kyjatice, Striežovce, Sušany, Ráztočné a Skorušinu v Klenov-

ci či Liešnicu pri Kokave, aby sme vytvorili aspoň základný prehľad nášho 

ovocného pokladu. Našli sme mnohé stromy 80 a viac ročné, slávne odrody 

ovocia z 18. storočia ale i staršie—hrušky z Francúzska , jablone z Anglicka či 

USA, ale aj regionálne odrody či ovocinárske zaujímavosti. Taká „barónka“, 

jablko zo Sušian,  pochádza z odrody Panenské české, ale dlhým pestovaním 

v regióne sa už odklonila od jej českého predchodcu. Na Slovensku ojedinelá 

hruška Sterkmanova je na Babinci samozrejmosť. Vidno, že ovocinárstvo v 

Malohonte má nielen dlhú tradíciu, ale že bolo otvorené svetu a domov tu 

nachádzali najlepšie odrody z Európy i Ameriky. 

Prinášame prehľad odrôd, ktoré sme našli v našom regióne - ak si budete 

chcieť nabudúce vybrať do záhradky nový ovocný stromček, tak s týmito 

„sortami“ zostanete verný regionálnej, rokmi overenej, tradícii.  
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Batul je málo náročná stará zimná odroda pôvodom 
zo Sedmohradska. Veľmi dobre reaguje na dobré po-
lohy lepšou úrodnosťou a kvalitou plodov. Rodivosť 
je pravidelná. Plod je menší až stredne veľký. Šupka 
je hladká, lesklá, čiastočne pokrytá červeným líčkom. 
Dužina je jemná, pevná a šťavnatá, bielej farby. Chuť 
je sladká, bez výraznej korenitosti. 

Baumannova reneta, ktorú vyšľachtil van Mons z 
Belgicka okolo roku 1800. Odroda je zimná, vysoko 
úrodná. Plody sú veľké a sploštené. Základná farba 
šupky je žltá, výrazne prekrytá rozmytou červenou 
farbou. Charakteristickým znakom odrody sú hnedé 
bodky, ktoré sa vyskytujú po celom povrchu plodu. 
Dužina je pevná, chrumkavá, príjemne sladkastá. 

Bernské ružové bolo objavené v roku 1888 ako lesná 
plánka vo Švajčiarsku. Patrí medzi jesenno-zimné, 
stredne náročné odrody, vhodné aj do vyšších polôh. 
Rodí bohato, každoročne. Plody sú stredne veľké. 
Šupka má červené sfarbenie s typickým modrým os-
rienením. Dužina je krehká, šťavnatá, pod šupkou 
ružovkastá, s jemne korenistou chuťou.  

Boskopské červené bolo objavené v 20.rokoch 
20.storočia v Nemecku. Stromy rastú bujne 
a vytvárajú primerane hustú, rozložitú korunu. Plodiť 
začína neskoro a striedavo, ale úrody sú bohaté. Plod 
je väčší, guľovitý a býva nesúmerný. Povrch je drsný, 
kožovitý, farba je karmínová, z veľkej časti prekrytá 
hrdzou. Chuť je kyslastá, renetovitá.  

Croncelské je jesenná odroda, vznikla v Croncels vo 
Francúzsku v roku 1869. Rodí skoro, pravidelne, zväč-
ša každý druhý rok. Vytvára vzrastlé stromy. Je nená-
ročná na prostredie, vhodná aj do drsnejších polôh. 
Plody sú veľké, guľaté. Lesklá šupka je oranžovo žltej 
farby, niekedy s červeným líčkom. Dužina je šťavnatá, 
sladkej chuti, s príjemnou korenitosťou.  
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Hájkova muškátová. V roku 1885 ju vypestoval K. 
Hájek v Kostelci u Heřmanova Městce. Stromy sú 
stredné a v neskoršom veku rastú len pomaly. Odro-
da je úrodná s vyššou odolnosťou voči mrazu. Plod je 
stredný, sploštený, guľovitý. Farba plodu je slamovo-
žltá a skoro celý je pokrytý hrdzou. Chuť je sladká 
s muškátovou arómou.  

Harbertova reneta pochádza z Nemecka. Plody sú 
veľké, široké, kužeľovité, mierne rebrované. Farbu 
majú citrónovo žltú, na slnečnej strane červenú, pru-
hovanú. Dužina je žltkastá, mierne aromatická,  slad-
kastej chuti. Oberajú sa v októbri a vydržia do konca 
februára. Stromy rastú bujne, plodia neskôr, ale hoj-
ne. Patrí medzi pomerne zriedkavé druhy.  

Hontianska končiarka je stará odroda pestovaná tra-
dične na Slovensku, plody sú stredné až veľké, kuže-
ľovité. Farbu majú žltú na slnečnej strane karmínovo-
červenú. Dužina je biela, šťavnatá, sladkej, aromatic-
kej chuti. Zberajú sa až v polovici októbra, ale vydržia 
do apríla i viac. Stromy rastú bujne, majú dobrú odol-
nosť voči chorobám i mrazu.  

Hrkáč súdkový je odroda nemeckého pôvodu. Plody 
sú stredne veľké až veľké, valcovité až súdkovité. Far-
bu majú žltú na slnečnej strane červenú, pruhovanú. 
Zberajú sa v auguste a hneď dozrievajú. Vydržia síce 
do decembra, ale rýchlo strácajú typickú sladko-
korenistú chuť. Stromy rastú stredne rýchlo a plodia 
skoro.  

Jonathan alebo obľúbená jonatánka. Rastie stredne, 
neskôr slabo, tvorí husté previslé koruny. Rodivosť 
nastupuje skoro, je vysoká a pravidelná. Plody sú 
stredné, vysoko guľovité so živou červenou miestami 
až modrastou farbou a charakteristickým mramoro-
vaním. Dužina je krehká, šťavnatá, aromatickej, vý-
bornej chuti.  
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Kanadská reneta, známa aj ako kmínová reneta, sa 
pestovala vo Francúzsku už v roku 1771. Rastie bujne, 
vytvára typickú rozložitú korunu. Je náročnejšia na 
polohu i pôdu. Rodivosť je striedavá, plody sú veľké, 
plocho guľovité s piatimi tupo hranatými rebrami po 
celej dĺžke. Dužina je pevná, krehká, šťavnatá, slad-
kastá, s príjemne korenistou chuťou.  

Kardinál pásikavý, známa tiež ako Šálové, je stará 
jesenná  odroda neznámeho pôvodu. Vytvára veľmi 
veľké koruny. Rodiť začína neskôr, úrody bývajú vyso-
ké. Je nenáročná, dlhoveká, hodí sa do všetkých po-
lôh. Plod je veľký, hranatý. Šupka je hladká, lesklá, zo 
slnečnej strany červeno pruhovaná. Dužina je šťavna-
tá, osviežujúco kyslastá, neskôr sladkej chuti.  

Krasokvet žltý pestovali v USA, už koncom 18. storo-
čia. Stromy rastú bujne a sú dlhoveké. Úroda je pravi-
delná a vysoká. Vyžaduje úrodné pôdy. Plod je vyso-
ký, stredne veľký až veľký, s výrazným rebrovaním na 
spodnej strane. Šupka je hladká, pololesklá, svetlo 
žltá, niekedy s načervenalým líčkom. Dužina je jemná, 
krehká, šťavnatá, silne aromatická.   

Kožená reneta jesenná je odroda francúzskeho pôvo-
du. Vyznačuje sa bujným rastom stromov, tvorí vyso-
ké, do široka rozkonárené koruny. Je nenáročná so 
striedavou, ale vysokou úrodnosťou. Plody sú stred-
né, v tvare sploštenej gule. Povrch je drsný hrdzavý. 
Dužina je šťavnatá, kyslastá a korenistá. Vydrží len do 
decembra a je skvelá na muštovanie.  

Kožená reneta zimná je takisto francúzskeho pôvo-
du, podľa niektorých zdrojov až z 12.storočia! Plody 
sú stredné, v tvare sploštenej gule zelenej farby so 
slabým červenohnedým líčkom a hrdzou na celej plo-
che. Dužina je žltobiela, sladká, aromatická. Zberá sa 
v októbri a je náročná na dobré uskladnenie. Stromy 
rastú rýchlo a rýchlo aj rodia.   
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Landsberská reneta bola vypestovaná v nemeckom 
Landsbergu v 19.storočí. Vytvára širokú polguľovitú 
korunu. Plody sú stredne veľké, guľovité, mierne reb-
rovité. Povrch je hladký, lesklý a jemne mastný. Farbu 
má slamovožltú, na slnečnej strane s jemným oranžo-
vým líčkom. Dužina je biela, jemne žltkastá, šťavnatá, 
sladkej chuti len mierne aromatická.  

Londýnske je veľmi stará anglická zimná odroda. 
Stromy rastú pomaly, rodivosť je skorá a bohatá, ale 
odroda je menej odolná voči mrazu. Je náročná na 
pôdy aj polohy. Plody sú ploché, stredne veľké. Šupka 
je hladká, polomastná, zeleno-žltá, môže mať i červe-
né líčko. Dužina je pevná, žltá, šťavnatá, korenistá, 
výbornej  sladkej chuti.  

Odrodu Mac Intosh vyšľachtil v 19.storočí pán Mac 
Intosh v Kanade. Rastie slabo a vytvára stredne veľké 
guľaté koruny. Odroda dobre odoláva mrazom. Rodí 
skoro a pravidelne. Plody sú stredné, guľovité so zvl-
neným povrchom, purpurovočervenej farby. Dužina 
je krehká, veľmi šťavnatá, pod šupkou ružovkastá. 
Plody majú výraznú vôňu i aromatickú chuť.  

Malinové hornokrajské pochádza pravdepodobne z 
Holandska. Do rodivosti vstupuje skoro, úroda je pra-
videlná. Na pôdy a prostredie je nenáročná. Plody sú 
stredne veľké až veľké, kužeľovitého tvaru. Šupka je 
hladká, matne lesklá, s rubínovým sfarbením 
a fialovkastým srieňom. Biela, slabo naružovelá, duži-
na je jemná, aromatickej malinovej chuti.  

Ontário bolo vyšľachtené koncom 19.storočia 
v Kanade. V mladosti strom rastie predovšetkým do 
výšky, až neskôr sa rozkonáruje do šírky. Plody sú 
veľké sploštené, rebrovité. Povrch je hladký a lesklý, 
zelenej farby na slnečnej strane má karmínovočerve-
né líčko. Dužina je žltá, mäkká a šťavnatá. Chuť je 
sladká. Odroda je aj v súčasnosti populárna.  
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Ribstonské červenohnedé vzniklo na zámku Ribston 
v Anglicku už v roku 1686. Stromy sú dlhoveké, tvoria 
obrovské koruny. Rodivosť je striedavá. Hodí sa do 
vlhších podhorských lokalít. Plod je veľký, guľovitý, 
mierne sploštený. Šupka býva drsnejšia, zlatožltej, na 
slnečnej strane hnedočervenej farby s hrdzavým ná-
letom. Dužina je pevná, vynikajúcej kyslastej chuti.  

Solivarské ušľachtilé, známe aj ako Šovár, vzniklo ako 
semenáč pravdepodobne v obci Soľnohrad pri Prešo-
ve. Stromy sú nenáročné a dlhoveké. Rodia pravidel-
ne a bohato. Plody sú tupo kužeľovité, stredne veľké 
až veľké. Šupka je pevná a hladká, červeno pruhova-
ná. Dužina je biela, pod šupkou môže byť načervena-
lá, sladká, slabo korenistá.  

Vejlímek červený, tiež známy ako štetínske červené, 
je stará odroda pravdepodobne českého pôvodu. 
Plody sú veľké, guľaté. Farbu majú z väčšej časti kar-
mínovo červenú. Dužina je zelenkastobiela, sladkej 
chuti. Zberajú sa v októbri a vydržia do apríla ale 
i neskôr. Stromy rastú bujne, rodia vo veľkých množ-
stvách ale neskoro a nepravidelne.  

Zelenče rhodeislandské bolo popísané už v roku 
1817, pôvod má v USA v štáte Rhode Island. Rastie 
stredne, koruna je guľovitá. Plod je stredne veľký, 
výrazne guľatý s rebrovaním po celom plode. Šupka 
je suchá, neskôr mastná tmavozelenej, neskôr zelenej 
farby. Chuť je sladkastá, príjemne aromatická. Veľmi 
dobre znáša skladovanie a vydrží až do apríla.  

Dielova je semenáč nájdený okolo roku 1800 
v Belgicku. Strom je úzky s pyramídovou korunou. 
Plod je veľký, ťažký, baňatý. Povrch je drsný a tuhý, 
zelený, v úplnej zrelosti žltý. Dužina je biela, jemná, 
šťavnatá. Chuť je sladkastá, korenistá, s jemnou muš-
kátovou vôňou, mierne trpká. Zberá sa na začiatku 
októbra a postupne dozrieva až do januára.  
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Merodova sa do sveta šírila z Belgicka a Francúzska 
od začiatku 19.storočia. Stromy tejto odrody rastú 
bujne, vytvárajú vzrastlé, ihlanovité koruny. Plody sú 
veľké, v tvare tupo zaobleného kužeľa. Šupka je drs-
ná, šedozelená v plnej zrelosti svetložltá. Dužina je 
smotanovo biela veľmi šťavnatá. Chuť je sladká, len 
zľahka korenistá.  

Pastornica ako mnoho hrušiek má francúzsky pôvod. 
Rastie stredne, tvorí ihlanovité, previslé koruny. Plod 
je veľký, dlhý, fľaškovitý. Šupka je šedozelená, 
v zrelosti žltozelená, často má hrdzavý pruh od ston-
ky po kalich. Je sladká, s pikantnou natrpkou príchu-
ťou, často bez korenitosti. Dobre sa skladuje pri izbo-
vej teplote, naukladaná vo väčších vrstvách.  

Sterkmanova. Vypestoval ju pán Sterkman okolo ro-
ku 1820 v Belgicku. Je pomerne zriedkavá odroda. 
Tvorí dlhoveké, vzrastlé,  rozkonárené stromy. Plody 
sú stredne veľké, zaoblené. Šupka je zelenavá, 
s rubínovým líčkom a hustými bodkami. Dužina je 
žltkastá, zrnitá avšak veľmi šťavnatá, trpko-sladkej, 
korenistej chuti. Na konzum dozrieva v decembri.  

Gemerská slivka je typickou regionálnou odrodou, v 
tunajších záhradách je hojne zastúpená, ale okrem 
Gemera a Malohontu nie je rozšírená.  Je podobná 
bystrickej slivke, ale smerom k stopke sa zužuje. Je 
aromatická, dobre oddeliteľná od kôstky. Z pôvod-
ných druhov sliviek treba ešte spomenúť duranzie, 
wagenheimove slivky a zelené ringloty.  

Ostatné ovocné odrody. Tradične sa pestovali, dnes 
už menej známe ovocné druhy. V teplejších oblas-
tiach to boli najmä duly a moruše čierne, známe ako 
drevené jahody, a v záhradách mnohých domov rástli 
driene. Samozrejmosťou boli, čerešne a vlašské ore-
chy. Z ovocných kríkov to boli čierne, červené i biele 
ríbezle, maliny a egreše.  
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Výsadba ovocných stromov 

Výsadba vyzerá na prvý pohľad jednoducho, treba však dodržať niekoľko 

zásad aby sme sa mohli tešiť z plodov nášho úsilia. 

Na čo pamätať pred výsadbou  

Dôležitý je skorý nákup výsadbového materiálu – hneď po 15. októbri, kedy 

škôlky otvárajú predaj. Stromčeky majú byť s pevným a zdravým kmienkom, 

nepoškodené a so zahojenými ranami. Koreňový systém by mal byť bez po-

škodenia, rozvetvený – minimálne s 3 hlavnými koreňmi a bohato rozkoná-

renými vlásočnicami.  

Pozor treba dať na podpníky. Pre extenzívne pestovanie, tak ako to bolo 

v minulosti, sú najvhodnejšie semenné (jabloňový, hruškový, čerešňový se-

menáč, myrobalán, ringlota, jarabina vtáčia, ...).  

Dreviny prepravujeme s koreňmi zabalenými proti vysychaniu. Dočasne ich 

uskladníme na tienisté miesto, korene vložíme do vlhkých pilín alebo pôdy. 

Dbáme na správne označenie odrôd, čím predídeme ich nechcenej zámene. 

Pred výsadbou namočíme korene na 12 hodín do dažďovej vody, čím strom-

čeku doplníme stratenú vodu.  
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Nároky drevín na prostredie  
Vo svojich ekologických požiadavkách sa jednotlivé ovocné druhy líšia. V 
praxi platí, že nároky sa stupňujú s ušľachtilosťou odrody.  
Všeobecné požiadavky ovocných drevín na prostredie:  
Vhodné polohy: rovné plochy alebo mierne svahy orientované na juh alebo 
juhozápad, vzdušné a svetelné lokality.  
Nevhodné polohy: vlhké alebo podmáčané lokality, zatienené, mrazové po-
lohy, veľmi prudké svahy, spustnuté pôdy, navážky stavebného odpadu a 
podobne, zdroje silného znečistenia.  
Jablone: svojimi nárokmi na klimatické podmienky patria medzi veľmi plas-
tické ovocné druhy. Preferujú mierne vlhké, humusom zásobené pôdy.  
Slivky: znesú aj utužené a vlhkejšie pôdy, kde sa jabloniam nedarí. Obzvlášť 
podpníky durandzie, alebo zelenej ringloty znášajú podmienky ťažkých pôd 
veľmi dobre.  
Čerešne: úspešne rastú aj na plytkých, suchších či vápenatých pôdach. Ťaž-
ké pôdy nie sú pre ne vhodné.  
Hrušky: vyžadujú hlbšie pôdy, priepustné (neznášajú stagnujúcu vodu), tep-
lejšie a oslnené lokality.  
Orech: lokality čo najmenej ohrozované neskorými jarnými mrazmi. Ne-
vhodné sú z tohto dôvodu terénne jamy a uzavreté údolia, naopak ideálne 
sú mierne svahovité pozemky, chránené pred studenými vetrami a plošiny 
vyvýšené nad okolitým terénom.  
Moruše, marhule: vyžadujú oslnené stanovisko, bohatú, priepustnú pôdu s 
dostatkom humusu. Zo všetkých druhov sú najnáročnejšie na teplo a pôdu, 
zato znášajú veľmi dobre obdobie bez zrážok.  

Všetky ovocné dreviny sú výrazne svetlomilné!   

Termín práce  
Sadíme zásadne v období vegetačného pokoja. Jesenný termín trvá praktic-
ky od opadu lístia až do príchodu silnejších mrazov. Jarný termín začína čo 
najskôr po rozmrznutí a miernom obschnutí pôdy až do rašenia listov.  
Jesenná výsadba s výnimkou veľmi chladných a vlhkých oblastí je oveľa 
vhodnejšie ako jarná. Stromy na jeseň počas niekoľkých týždňov zakorenia a 
nasledujúcu jar majú výrazný náskok v raste a vývoji. Tiež majú k dispozícii 
zásobu zimnej vlahy. Dobrý štart a predĺženie prvého vegetačného obdobia 
zvyšuje životaschopnosť a odolnosť stromov. Stromy vysadené na jar vyža-
dujú výdatnú zálievku.  
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Spony výsadby  
Vzdialenosti jednotlivých výsadbových miest volíme veľkoryso a s vedomím, 

akých rozmerov stromy dosiahnu v dospelosti. Dodržanie sponu netreba 

podceniť, aj keď sa pri výsadbe zdá priestor medzi mladými stromčekmi ši-

roký. Prehustená znamená, že namiesto dobre presvetleného sadu vyrastie 

zatienený les. Na zreteli máme aj estetické a krajinotvorné hľadisko a tiež 

dostatočný prístup svetla a vlahy pre bylinný podrast, poprípade sprievodné 

ovocné kroviny pestované popri hlavnej výsadbe.  

Nevolíme preto usporiadanie v radoch, ale nepravidelnú výsadbu vo vzá-

jomných vzdialenostiach od 8 do 15 až 20 i viac metrov. Menší priestor bu-

dú vyžadovať slivky, marhule, väčší jablone, nasledujú hrušky, čerešne a naj-

viac priestoru je potrebné vyhradiť orechom, jedlým gaštanom a oskoruši 

domácej. Spon volíme aj podľa bujnosti podpníku a ovocnej odrody.  

 

Postup výsadby  
1. Vytvoríme plánik výsadby a vymeriame pozemok určený na výsadbu 

(pomocou pásma, šnúry a kolíkov).  
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2. Odstránime trávne trsy plytko vo vrstve 2 – 5 cm, rozmery v priemere 
100 – 150 cm. 

3. Dôkladne prekypríme pôdu do hĺbky 30 – 40 cm. Kde je pôda ťažká, ílo-
vitá je vhodné kopať jamy s predstihom. Pôdu skyprí mráz, vietor i voda. 
Vytvoríme misovitú jamu tak, aby sa do nej bez ohýbania zmestili ko-
rienky.  

4. S nakyprenou zeminou dôkladne premiešame dobre vyzretý kompost 
alebo úplne skompostovaný hnoj. Nepridávame žiadne priemyselné 
hnojivá, seno, čerstvý hnoj, trsy trávy, opadané listy, atď.  

5. Do jamy zatlčieme kôl z južnej strany, aby ochránil stromček pred 
ostrým jarným slnkom. Používame kôl z odolného dreva (agát, dub), 
pevný a dostatočne dlhý.  

6. Zrežeme korene stromčeka do zdravého dreva (poškodené časti od-
strihneme), režeme však minimálne ako sa dá. Rezom podporíme rast 
nových koreňov.  

7. Vložíme stromček do jamy, korene zľahka zasypeme zeminou, okolo 
koreňov nesmú zostať priestory bez zeminy. Je veľmi dôležité, aby pôda 
jemnej štruktúry priliehala ku všetkým korienkom.  

8. Stromček sadíme tak hlboko ako bol dopestovaný v škôlke, teda koreňo-
vý kŕčok je ešte v pôde. Počítame s tým, že pôda mierne uľahne – radšej 
sadíme plytšie ako hlboko.  

 
 

Správne zasypané korene sú veľmi dôležité, nebojme sa preto pracovať rukami.  
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9. Dosypávame zeminu. Na vrchnú vrstvu použijeme trsy trávy, ak sadí-
me na lúke, vždy však obrátené koreňmi nahor. Ideálne z nich vyformu-
jeme zálievkovú misu.  

10. Uchytíme stromček rozložiteľným povrazom ku kolu (úväzok musí byť 
voľný), kôl nesmie odierať stromček (ako ochranu môžeme použiť se-
no, slamu), dbáme, aby nezasahoval do korunky.  

11. Zalievame len v prípade ak je zemina suchá, alebo ak sadíme v jarnom 
období. Výdatnosť jednej zálievky je aspoň 30 litrov. Ak je pôda pri je-
sennom termíne výsadby vlhká, zálievka nie je potrebná.  

12. Harmonizačný rez v prvom roku vykonáme vždy v predjarí. Rez je veľ-
mi potrebný pre dobrý začiatok rastu stromčeka. Vykonávame ho 
ostrým náradím tak, aby koncový púčik smeroval von. 

13. Po niekoľkých týždňoch pôda okolo stromčeka zľahne. Urovnáme ju, 
alebo doplníme. Koreňový priestor udržujeme okopaný a zamulčovaný. 

Každý strom musí byť opatrený dôkladnou ochranou proti ohryzu zverou i 
vylomeniu. Predimenzovať ochranu sa oplatí – je potrebné, aby vydržala 15 
– 20 rokov. Častou chybou býva odieranie mladého stromčeka o kôl, či pleti-
vo.  

Pestovanie ovocných drevín: a, b - variant s jedným kolom, c - variant so spoločne 

previazanými kolmi. Nezabúdajme na ochranu proti oderu a ohryzu. 
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Starostlivosť o ovocné stromy  

Praktická starostlivosť v prvých rokoch po výsadbe  
Platí jednoduchá zásada: čím horšie sú pôdno-klimatické podmienky, tým 

viac starostlivosti stromčeky vyžadujú. Veľmi dôležitá je ochrana proti ško-

dám, ktoré na stromoch môžu spôsobovať divo žijúce i hospodárske zviera-

tá.  

  

Po výsadbe, keď je stromček dostatočne mechanicky ochránený, pokraču

jeme nasledovnými krokmi:  

  

1. V prípade extrémneho sucha zalievame. Radšej výdatne a menej často. 

Zalievame aj počas veľmi suchej zimy bez snehu, najmä v prvých dvoch 

rokoch, kým sa nerozrastú korene.  

2. Pôdu v prvých štyroch rokoch udržiavame kyprením bez konkurenčnej 

vegetácie, najmä pýru, vytrvalých tráv, pokrytú organickou hmotou – 

mulč. Simulujeme lesnú pôdu s hrubou vrstvou hrabanky a humusu.  

3. Veľmi dôležitý je harmonizačný rez po výsadbe. Vždy režeme hneď v 

prvom roku v predjarí. Skracujeme minimálne o 2/3 dĺžku výhonov. 

4. Koncom jari pôdu pohnojíme vrstvou asi 5 cm kompostu a mierne ho s 

ňou premiešame. Pôdu môžeme tiež nastielať pokosenou trávou. Prie-

bežne nastielame kompost a mulčujeme organickou hmotou vo vrstve 

aspoň 10 cm (drvená kôra, štiepka, seno). 
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 5. Keď sú stromy dostatočné silné – asi po 5. roku, nechávame koreňový 

priestor samovoľne zarásť.  

6. Pri kosení podrastu v sade dbáme na to, aby stroje nepoškodzovali 

kmienky (najmä krovinorez so „strunou“ vie kmienok vyholiť úplne do 

dreva). Ak sad nie je veľmi veľký, ideálne je kosiť ručne – kosou. Ak trá-

vu nesušíme na seno, môžeme ju ovädnutú nastielať pod koruny mla-

dých stromov. Ak sú stromy dobre mechanicky ochránené, plochu mô-

žeme vypásať ovcami.  

7. Odstraňujeme podrastajúce výhony z podpníka. V prvých rokoch môžu 

prerásť naštepenú kultúrnu odrodu. Po rozrastení korunky, kedy strom-

ček vytvorí dostatočnú listovú plochu, zväčša podrastanie ustane.  

Náležitá starostlivosť o mladé stromy sa oplatí. Vytvárajú hlboký koreňový 

systém, silný kmeň a pevnú korunu. Stromy budú potom ďalšie desiatky ro-

kov lepšie odolávať stresom, a prinášať krásnu úrodu.  

 

Ten istý vysadený stromček jablone pred harmonizačným rezom (vľavo) a po 

ňom (vpravo). Konáriky boli skrátené na vonkajší púčik o 2/3 dĺžky, pričom ter-

minálny výhon o 10 až 20 cm prevyšuje kostrové výhony. Takto zabezpečíme 

vitálny rast a dobré zapestovanie koruny. 
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Harmonizačný rez v prvých rokoch  
Pri vyorávaní v škôlke stromček prišiel o značnú časť koreňov, rezom korun-

ky znovu nachádzame rovnováhu a zároveň tvoríme základ budúcej korun-

ky. Založené kostrové konáre, sú súčasťou stromu po celý jeho život. Dobre 

teda zvážme, v akej výške ich zapestujeme. Ak kostrové konáre založíme 

príliš nízko, zväčša to dopadne ich odrezaním v neskoršom veku, následkom 

čoho je výrazné poškodenie stromu. Preto si dávame záležať na dôkladnom 

založení korunky. Režeme skoro na jar (aj v prípade, že sadíme na jeseň).  

Ciele rezu v mladosti:  

– podporený rast mladých, dobre olistených výhonov, ktorý spôsobí dobré 

zakorenenie stromčeka;  

– založená pevná koruna s dobre vyvinutými kostrovými konármi schopnými 

uniesť budúce veľké úrody – zásadné zníženie rizika rozlámania koruny pod 

úrodou;  

– výber stáleho počtu kostrových konárov a ich dostatočné zosilnenie  

(3 až 4 kostrové konáre);  

–  zapestovaná vzdušná a aj vo vnútri dobre osvetlená koruna, v ktorej prie-

store môže naplno pôsobiť slnečné žiarenie i kysličník uhličitý. 

 

 
 

a - následok nedostatočného rezania po výsadbe, b –vitálny rast po správnom 

orezaní. 
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Rez stromčeka s vyvinutou korunkou v dostatočnej výške 
(vysokokmeň) 

V 1. roku po výsadbe: silno zakracujeme korunku nad miestom štepenia. 
Rez vedieme na vonkajší púčik. 
Dbáme na to, aby všetky tri ponechané (kostrové) konáriky boli zhruba v 
rovnakej výške. Terminálny výhon o 10 až 20 cm prevyšuje kostrové výhony. 
Pri jarnej výsadbe vykonávame v korunke hlboký rez (skracujeme na najviac 
3 púčiky). Ideálna koruna pozostáva z terminálu (výhon ako predĺženie kme-
ňa) a troch kostrových konárov. Ak nemáme dostatočný počet kostrových 
konárikov, nič sa nedeje. Počas roka dorastú a o rok vyberieme iný vhodný 
výhon. Vyhýbame sa ostrému uhlu nasadenia konárikov. Ideálnych je 45° – 
znižuje šancu vylamovania konárov v budúcnosti.  
  

Rez v prvých rokoch pri nižších tvaroch sadeníc (polokmeň, 
štvrťkmeň, hrotiak)  

Keď máme stromček bez korunky (hrotiak/prútik) zakracujeme jeho jedno-
ročný výhon o cca 2/3 dĺžky. Ak je hrotiak dosť vysoký (cca 2,3 m), môžeme 
rezom založiť korunku v dostatočnej výške (1,8 – 2 m) už v prvom roku. Ak je 
hrotiak nižší, pestujeme jeden silný výhon do požadovanej výšky kmeňa (1 – 
2 roky). Následne vykonáme už spomínaný rez na korunku.  
Štvrťkmene a polokmene sú vhodné nanajvýš pre rozľahlé a oplotené záhra-
dy, kde nám neprekáža nižšie nasadenie koruny. Pre otvorenú krajinu a pa-
sienky tento tvar nie je vhodný, nakoľko je veľmi náročné ochrániť ho pred 
ohryzom a mechanizáciou.  

Hrotiak, s jednoroč-

ným výhonom za-

kráteným o 2/3 

dĺžky po výsadbe. 

Všimnite si úväz o 

pevný kôl, ochranu 

proti oderu  z trávy 

a ochranu proti 

ohryzu vytvorenú z 

chovateľského ple-

tiva. 
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Rez v ďalších rokoch 
V ďalších 2 – 3 rokoch výhony krátime menej. Ak sú prírastky dosť silné, 
krátime cca o 1/3 dĺžky. Riadime sa podľa intenzity rastu dreviny. Ak rastie 
slabo, hľadáme chybu v starostlivosti (zarastený priestor koreňov, hlodavce, 
vošky, nedôsledná výsadba). V tom prípade zakracujeme hlbšie, aby sme 
podnietili rast. Dovnútra rastúce, zahusťujúce a konkurenčné výhony od
straňujeme. Vhodne postavené skrátime o 1/3 a ponecháme. Tvoriaci sa 
plodonosný obrast neskracujeme ani neodstraňujeme. 
Ďalšie poschodie zakladáme, až keď je prvé kvalitne vyvinuté (v 4. až 6. ro-

ku). Často ho ponechávame na samovývoj bez nutnosti zakladania. Dôsled-

ne však dbáme na to, aby nasledujúce poschodie nezatieňovalo a nepotlá

čalo rast prvého. Minimálna vzdialenosť druhého poschodia nad prvým je 

1,2 až 1,4 metra.  

Po dôkladnom založení kostrových konárov a uistení sa o dobrej vitalite 
stromu (ročné prírastky aspoň 60 – 70 cm) výhony prestávame zakracovať 
(zväčša v 4. až 5. roku). Stromček nechávame rásť samostatne. Naše zásahy 
sa budú obmedzovať už len na občasné presvetlenie a odstránenie ne
vhodne rastúcich konárov (krížiace sa a zatieňujúce prvé poschodie). 
Stromček začne tvoriť množstvo plodonosného dreva a čoskoro začne plo-
diť. Vďaka neskoršiemu rastu bez nášho výrazného zásahu sa krásne ukážu 
zvláštnosti vo vzhľade korún jednotlivých odrôd a druhov. 

Zapestovanie korunky mladého stromu v priebehu troch rokov.  
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Najčastejšie chyby rezu mladých stromov 

- úplný nerez – stromček sa “zababčí” a nezačne rásť;  

- príliš nízko nasadená korunka v lokalitách, kde to nie je dlhodobo možné 

(podchodná a prejazdová výška, pasienky – ohryz zverou);  

- nadpočet kostrových konárov, viacero predĺžení kmeňa a celkovo prehus

tená korunka;  

- skracovanie výhonov, bez následného zjednodušovania “metličiek” – ná-

sledkom je strata hierarchie vetvenia;  

- príliš malý rozostup medzi poschodiami spôsobujúci potlačenie rozvoja 

hlavného poschodia;  

- každoročné skracovanie výhonov v dobe, kedy by už mal stromček rásť 

samostatne (zväčša po 5. – 6. roku na stanovišti);  

- použitie tupého, nekvalitného náradia, ktoré nereže ale drví;  

- ponechané usýchajúce čapíky nad rezaným púčikom. 
  

 

         a                                    b                                      c                                   d 

Rez nad púčkom a reakcia naň. Nesprávne: a - dlhý, b - opačne šikmý, c - dlhý 

šikmý. Správny rez: d. 
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Sušenie ovocia  

Ovocie, ktoré sa neskonzumovalo alebo nepredalo čerstvé sa v minulosti 

uchovávalo v zásade tromi spôsobmi: sušením, varením lekvárov a pálením 

destilátov.  Ovocie bolo najdostupnejším zdrojom cukru a maškrtou pre deti, 

keďže med bol aj v minulosti drahšou komoditou a rafinovaný cukor sa začal 

pomaly šíriť až na konci 19. storočia a takisto ako med bol dlhé roky luxus-

nou položkou. 

Kým lekvár a pálenka pretrvali, sušenie sa postupne vytrácalo a sušené ovo-

cie nahradili iné pochúťky. Vzhľadom na nárast záujmu o zdravý životný štýl 

a kulinárske tradície zažíva sušené ovocie renesanciu. Poďme sa pozrieť ako 

si rodiny a gazdovstvá sušili ovocie v minulosti a ako to môžu robiť dnes. 

  

Gemerská pletená sušiareň 
  

V minulosti existovali výrazné rozdiely medzi regiónmi v spôsobe sušenia 

ovocia a sušiarne i samotný proces sušenia bol v jednotlivých ovocinárskych 

oblastiach Slovenska odlišný. V západnej časti Malohontu, v údolí rieky Ri-

mavy, sa sušilo predovšetkým v peciach a šporákoch, ktoré mali rodiny v 

kuchyniach či letných kuchynkách.  Východná časť však rovnako ako Gemer 

sušila v tzv. dymových sušiarňach upletených z prútia.  

Sušiareň s eliptickým pôdorysom. Základ tvorili olúpané vŕbové kolíky, ktoré  
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boli vypletené neolúpaným vŕbovým prútím, často aj s listami. Z vnútra bola 

vymazaná hlinou, aby neprehorela.  Ukladala sa na ňu lesica z lieskových 

prútov, väčšinou s rozmerom 130x170 cm. Kúrilo sa pod ňu tak, aby drevo 

tlelo ale nehorelo, zväčša krátkym práchnivým drevom alebo veľmi suchým 

dubovým drevom. Poctivé zhotovenie takejto sušiarne trvalo niekedy aj deň 

a slúžila len jednu sezónu.  

Bohatší gazdovia mali sušiareň, ktorej základ bol murovaný z kamenia, bol 

obdĺžnikového pôdorysu a na vrch sa rovnako ako pri prútenej sušiarni ukla-

dala liesková lesica. 

Nevýhodou takejto sušiarne je dymová príchuť vo vysušenom ovocí, čo kon-

trastuje s tým na čo je súčasný konzument navyknutý. V minulosti takto vy-

sušené ovocie pre použitím niekoľkokrát premyli a až potom ho používali, 

Pletená sušiareň, konkrétne z Jelšavskej Teplice, tak ako ju v roku 1967 zdoku-

mentoval J. Trejbal pre Zborník SNM - Etnografia 14, rok vzdania 1973.  
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Solárna sušiareň 
  
Ekologické sušenie za pomoci slnečnej energie, bez rizika znehodnotenia 
a prepečenia ovocia. Sušenie potravín na otvorenom vzduchu sa využívalo a 
ešte stále využíva po celom svete. Jeho účinnosť a bezpečnosť sa dá zvýšiť 
zvýšením teploty a prietoku vzduchu, čím sa znižuje vlhkosť. Rôzne väčšie či 
menšie sušičky a sušiarne pre tento účel využívajú elektrickú energiu alebo 
tuhé palivá. Slnečná energia je však najčistejšou a najlacnejšou alternatívou 
na sušenie. Konštrukcie solárnych sušiarní sú rôznorodé, ale princíp je väčši-
nou rovnaký: slnečné lúče znásobené prechodom cez sklo či lexan nahrieva-
jú čierny plech, ktorý ich absorbuje a akumuluje teplo čím ohrieva vstupujúci 
vzduch. Ten potom stúpa komínovým efektom k roštom, na ktorých sú ulo-
žené potraviny. Vlhký teplý vzduch pokračuje v stúpaní, a cez prieduchy 
opúšťa sušičku. Aj v horúcich dňoch takto ohriaty vzduch zriedka prekročí 
hranicu 55 stupňov Celzia, čím šetrne vysušuje ovocie. 
Veľkou výhodou tejto sušiarne, ktorá vydrží v podstate celý život, je práve 
bezstarostná a beznákladová prevádzka. Nevýhodou sú trošku vyššie počia-
točné náklady, keďže na jej výrobu ide pomerne veľa dreva –dosák 
a hranolov. Pokiaľ si však človek nepotrpí na prepracované detaily je takúto 
sušiareň schopný zostrojiť každý trošku šikovnejší gazda bez drahého stolár-
skeho náradia. 

Princíp sušenia v solárnej sušiarni je jednoduchý. 
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