
Stromy sú básne, 
ktoré Zem píše na 

oblohu.  
A my ich vyrúbeme 

a premeníme na 
papier, aby sme na 

ne mohli 
zaznamenať svoje 

pochabosti. 
 

Chalíl Džibrán  



Výsadba ovocných drevín 
a starostlivosť po výsadbe 

Pestovanie ovocných drevín kmenných tvarov na semennom podpníku 
Ľudo Vašš, 2016  



Keby som vedel, že zajtra sa svet rozpadne na kusy, 
 aj tak by som zasadil jabloň. (Martin Luther)  

 



„Carpent tua poma nepotes“  Vergillius   „Tvoje jablká budú zberať vnukovia“ 

 





Výsadbou ovocných stromov do krajiny pozitívne prispievate 
 

• ekologickej rovnováhe, rozmanitosti   
• estetike krajinnému obrazu a zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva 
• prívetivosti a útulnosti  krajiny,  dostatku obživy pre ľudí a mnohé zvieratá  

• vytvárate „ovocinárske genius loci“ 
• niečo krásne , na čo slova nestačia  



„OVOCINÁRSKE  GENIUS  LOCI“ 
 



Vysokokmeň jablone Gdanský hranáč , zdravý a mohutný, úrodný strom sadení pred 80 rokmi 



Potrebné minimum z praxe výsadby ovocných drevín 
 do záhrad a voľnej krajiny 
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1. OVOCNÉ DREVINY ZO ŠKÔLKY 

• Včasné objednania výsadbového 
materiálu ( nákup po 20. 10. ) 

 
• Polokmene korunka :       1,3 - 1,5 

vysokokmene :   1,7 - 1,9 m. 
     špičák : bez korunky 
 
 
• Preferovať mladšie stromčeky,   
      špičáky (hrotiaky) 

 
 
 



• Pevný zdravý kmienok,  zahojené  rany 
 

• Dbáme na výber vhodného podpníka – je to rozhodujúce   
 

• Od overeného a ekologického škôlkara  
      (na SR neviem odporučiť)  



A: 
hrotiak (špičák) je 
zvyčajne mladší 
strom , ktorý sa 
po výsadbe lepšie 
prijíma. 



• Dreviny prepravujte opatrne, zabalené korene proti vysychaniu 
 

• Po kúpe korene dočasne do vlhkých pilín alebo pôdy 
  
• Dbajte na správne označenie odrôd 
 
• Pred výsadbou namočiť korene do dažďovej vody na 12 hodín,  
      strom doplní stratenú vodu. Nie viac ako 24 hod. 

 



• Podpníky pôsobia komplexne a 
po celí život dreviny  
 

• pre extenzívne pestovanie sú 
jednoznačne najvhodnejšie 
generatívne podpníky 
(semenáč, vnikol zo semena )  
 

• vitálne, bujne rastúce s 
hlbokým koreňovom systémom 
 

• výber podpníka je rozhodujúci 
a nemenný   
 

Podpníky / podnože / 
podložka  



Generatívne podpníky vyrástli zo semena -  semenáče  

 
• Jablone – jabloňový semenáč 
• Hruška – hruškový semenáč 
• Čerešne – čerešňový semenáč 
• Slivky, marhule, broskyne – myrobalan, durancie, ringlota, miestne 

slivky – semenáče, mandľa, broskyňo-mandla  
• Dula -  hruška , dula 
• Mišpuľa – hloh 
• Lieska – turecká lieska 
• Jarabiny – jarabine vtáčej, brekyni, oskoruši  
• Moruše – semenáč moruše bielej 
 



2. VÝBER OVOCNÝCH DRUHOV A ODRÔD,  
NÁROKY DRUHOV 



Výber odrôd ( základná pomológia)  

 

• podľa plánovaného využitia 
 

• klimatických a pôdnych podmienok 
 

• nárokov na starostlivosť  
 

• časové rozloženie doby dozrievania 
 

• zachovanie miestneho genofondu – odrody lokálne 
  
• opelovacie pomery – v priestorom izolovaných výsadbách   
                                  
                  Príklad starých odrôd jabloní podľa životného vývoja 

Pomalého vývoja Rýchleho vývoja 

Car alexander Ananasova reneta 

Gdanský hranáč Coxova reneta 

Jeptiška Hajková muškátova reneta 

Košíkové James grieve 

Ribstonske Parkerovo 



Jablone  

• klimaticky veľmi tolerantne od 100 – 900 m. n. m. 
 

• vyžaduje vyššie zrážky od 600 mm , alebo na dosah spodnú vodu, neznášajú sucho 
 

• suché svahy alebo podmáčané pôdy nevhodne, do vlhkých pôd iba rakovine rezistentné 
 

• veľmi ťažké ílovité pôdy a ľahké piesčité pôdy nevhodné  
 

• skoré letné odrody sú chutnejšie vo vyšších polohách 
 

• neskoré zimné odrody nedozrejú, napr.  Strýmka  znesie drsné polohy ale nestihne dozrieť 
 

Jablone:  svojimi nárokmi na klimatické podmienky jablone patrí medzi 
veľmi plastické ovocné druhy. Preferujú mierne vlhké, humusom 
zásobené pôdy, stredne ťažké, neutrálne pH.  



Coulanova reneta 



Hrušky 

• vyžadujú hlbšie pôdy, priepustne, neznášajú stagnujúcu vodu,  
 

• teplejšie a oslnené lokality, oblasti  7 – 9  °C s dobrý prúdením 
vzduchu 
 

• nevyhovujú inverzné uzavreté lokality  zvýšený infekčný tlak  húb 
 

• hrušky  na bujnom semenáči si poradia aj v suchšej pôde   
 
 

Jednotilvé odrody sa nárokmi na pôdu môžu meniť.  Výhodou je semenný podpník ktorý je 
plastický  v nárokoch.  Pôdy musia byť priepustné , v nepriepustných mokrých pôdach trpia 
hrušky chlorózami.  Niektoré krajové odrody prospievajú aj okrajových oblastiach , drsných a 
chladných aj do 900 m. n. m.  



Merodova 
máslovka  



Slivky  

• slivka znesie aj utužené a vlhkejšie pôdy , kde sa jabloniam nedarí  
 

• rastu v podobných podmienkach ako jablone, ale neskoré odrody v 
chladnejších  oblastiach nedosahujú  dobrú kvalitu  
 

• štepené myrobalánu nie sú vhodné do utužených ílovitých a vlhkých 
pôd 
 

• slivky potrebujú vápenatejšiu pôdu, úplné nevhodné sú suché 
piesčité pôdy, ale myrobalán  je veľmi plastický   
 

• vyžadujú min. 650 mm najlepšie 700 – 800 mm úhrn zrážok 
 

• Ringloty sú najnáročnejšie na podmienky  





Čerešne, višne  

• úspešne rastú aj na plytkých pôdach , veľká plasticita čerešne vtáčej  
 

• ťažké pôdy nevhodné - môžu trpieť rakovinou , glejotok a apoplexia 
 

• priepustné pôdy, hlinito piesčité, višne tolerujú rôzne pH 
 

• vyhovujú JV J JZ svahy, kde prúdi vzduch, vylúčiť mrazové kotliny 
 

• teplomilné druhy, 7,5–9 °C. , do 600 m, krajové odrody aj do 1000 m 
 

• zrážky 500 – 600 mm ,     
 



Kaštánka  



Orech  

• lokality čo najmenej ohrozované neskorými jarnými mrazmi – 
nevhodné sú z tohto dôvodu terénne jamy, uzavreté údolia a lokality 
obkolesené terénnymi prekážkami 
 

• ideálne sú mierne svahovité pozemky, chránené pred studenými 
vetrami a plošiny vyvýšené nad okolitým terénom. 
 

• orech je veľmi plastický , rastie aj ako lužný druh a zvládne aj suchý 
svah , ale nedorastie do veľkých rozmerov  



• vyžadujú oslnené stanovisko, bohatú, priepustnú pôdu s dostatkom 
humus. Zo všetkých najnáročnejšie na teplo a pôdu, zato znášajú 
veľmi dobre obdobie bez zrážok.  
 

• driene aj moruše znesú aj silné letné suchá 
 

• drieň aby rodil potrebuje vápnitú pôdu 
 

• marhuľové a broskyňové semenáče sú náchylné na asfixiu – mŕtvicu 
 

• obmedzenia pestovaní broskýň prekonáme použitím podpníka 
broskyňo-mandla , manda  
 
 

Moruše, marhule, broskyne, drieň  



Druhy ktoré znášajú nedostatok vody v letných mesiacoch: 
 
- čerešňa vtáčia (Prunus avium L. ),  
- čerešňa mahalebková vhodná ako podpník  (Prunus mahaleb L.),  
- orech kráľovský (Juglan regia L.), 
- hruška obyčajná (Pyrus communis L.), 
- moruša biela (Morus alba L.),  
- moruša čierna (Morus nigra L.),  
- slivka višňoplodá (Prunus cerasifera Ehrh.) podpník pre slivky,  
- marhuľa ( Prunus armeniaca, L. ), 
- drieň (Cornus Mas, L.). 

 

Všetky ovocné dreviny sú výrazne 
svetlomilné!  

 



3. PLÁN VÝSADBY , VZDIALENOSTI DREVÍN 

 Ovocné druhy na semenných 
podpníkoch spon výsadby v m 

max počet na 1 
hektár 

jablone 10x10 - 12x12 90 

hrušky 10x10 - 14x14 70 

slivky 6x6 - 8x8 160 

čerešne 14 x 12 65 

gaštany 14x14 - 16x16 45 

oskoruše 16x16 – 20x20 40 

sladkoplodé jarabiny 8x8  - 10x10 120 

marhule 8x8 130 

orech vlašský 14x14 - 16x16 45 

lieska velkoplodá 6 x 6 220 

Pri výbere sponu opäť berieme ohľad na vzrastnosti jednotlivých 
druhov a odrôd , prírodných podmienok danej lokality ,... 



Rozvoľnený sad doplnený o ovocné kry a slabo rastúce 
stromčeky – vyplnený priestor, skoršia úroda ovocia v sade 



4. TERMÍN VÝSADBY 

• Jesenné termín začína od opadu lístia až  do príchodu silnejších  
mrazov 
 

• Jarný termín začína čo najskôr po rozmrazení pôdy, ak to vlhkosť 
pôdy dovolí 
 

•  Sadíme aj počas odmäku v zime  
 

• Jesenná výsadba s výnimkou chladných a vlhkých oblastí je oveľa 
vhodnejšie ako jarná.  
 

• Stromy vysadené na jar výdatne zalievame.  
 
 



5. POSTUP VÝSADBY 



Zakrátenie koreňov - minimálne 
 

Pred rezom      Po reze 

• odstránime iba poškodene  
• režeme až do zdravého bieleho dreva, dôkladne skontrolujeme  
• snažíme sa minimalizovať stratu koreňov,  
• vlásočnice režeme minimálne, iba tie uschnuté 



Odstránime trávne koláče plytko 2- 5 cm ,  
rozmery odtrávneného kruhu 100 - 150 cm v priemer  





Trávne koláče dáme bokom a dôkladne skypríme pôdu v jame rýľom  



• Dôkladne prekypríme do hĺbky 40 - 50 cm.  
Kde je pôda ťažká, ílovitá je vhodné kopať jamy s 
predstihom. Pôdu skyprí mráz, vietor, voda.  
 
• Vytvoríme misovitú  jamku tak aby sa bez 

ohýbania zmestili korienky.  
 
 









„Já kopám jámy 
prostranné a sice 
takové, že když v jámě 
stojím, tu mi jen hlava 
vyčnívá a když ruce 
roztáhnu, teprve 
pobočných stran jámy 
se dotýkám.“ 
Josef Rákosník  1914 

V ťažkých ílovitých pôdach kopeme 
veľké jamy, dostatočne skypríme, 
premiešame s vyzretým kompostom 





Organické hnojiva 
 
• zvýšenie mikrobiálnej aktivity 
• vyzretý hnoj alebo kompost  
• do jám pod korene nepridávať  
       - priemyselné rýchlorozpustné hnojivá 
       - čerstvý hnoj  
       - nerozloženú organickú hmotu  
•  do jám pri korene je vhodné 
        - kvalitný vyzretý kompost 
        - dôkladne skompostovaný hnoj  
 

Organické hnojivá dobre premiešať s 
pôdou 

 
 



 
• stromček sadíme tak hlboko ako bol dopestovaný v škôlke 
    prechod zem vzduch na koreňovom krčku 
 
• počítame s tým že zemina trochu sadne, preto sadíme plytšie ako 

hlboko. 
 
• dbáme na dôkladné skyprenie pôdy v jame 

 
• dokonalé spojenie pôdy s koreňmi  

 
• stromček potriasame , rukami pritlačíme, nie nohou 





• vytvoríme pôdnu mysu okolo dreviny 
 

• jemne upevníme stromček o kôl na dvoch miestach 
 

• po sadnutí pôdy dotiahneme upevnenie 
 

• strom zalievame iba keď sadíme na jar, 
    na jeseň iba ak je suchá pôda 





  Trávové koláče poukladáme hore koreňmi a vytvoríme hradbu okolo stromčeku  







• uchytíte stromček 
rozložiteľným 
povrazom ku kolu  
 

•  úväzok musí byť 
voľný pretože 
stromček klesá a 
ohrozí jeho obesenie 
 

• kôl nesmie odierať 
stromček,  nezasahuje 
do korunky.  





Dočasné priviazanie, pokým pôda a strom 
nesadne. Predchádzame „obeseniu“ 

stromčeka  

Pevné priviazanie,  strom a pôda je zľahnutá. 
Na viazanie prírodné vlákna, jutu , kokos, .. 

Slúži proti odieraniu o kôl.  
 



Seno vytvára úkryt pre Ucholaka  (Forficula auricularia) , ktorý je predátorom vošiek.  
Zabraňuje odieraniu stromčeky o kôl počas silného vetra.   





Príkladná výsadba vysokokmeňa  hrušky 



6. OCHRANA PROTI OHRÝZANIU ZVEROV 
 

• mechanická ochrana proti ohrýzaniu od zvery je v otvorených a 
spásaných sadoch nutnosťou 
 

• predimenzovať,  oplatí sa !  
 

• ochrana na 15 - 20 rokov , pri hospodárskych zvieratách navždy 
 

• materiál pletivo, alebo konáte či prútie 
 

• repelenty nefungujú spoľahlivo 
 

• plastové chráničky a obaľovanie jutou nevhodné, nepreniká vzduch a 
svetlo 

• Častá chyba býva keď kôl alebo pletivo odiera stromček ! 
 

 



Prírodná  vs.  umelá ochrana  



 

Drevené latky, pletivo (pozinkovaná sieť) , bambus, plastová chránička, jutová textília, slama.    



 























Živé štiepkovače odrezaných konárov  



7. STAROSTLIVOSŤ O PÔDU  
0 – 5 rok:    
 
•  po výsadbe okolie zrýľujeme, zabraňujeme zarastaniu z okolia 
 
• kyprením udržujeme pôdu okolo kmienka bez vegetácie , min 1 m priemer, 
      najmä bez pýru a silno konkurenčných tráv 
 
• v prípade extrémneho sucha zalejeme, výdatne a menej často  

 
• pôdu udržujeme pokrytú organickou hmotou – mulčom.  Simulujeme lesnú pôdu z hrubou    

vrstvou hrabanky a humusu 
 

• organickú hmotu  (kompost, vyzretý maštaľný hnoj, listnatú štiepku , hrabanku) nastielame 
na pôdu v okolí kmienka na jar,  z  odstupom aspoň 10 cm od kmienka, 5  - 10 cm vrstvu  
 

• organickú hmotu pravidelne zapracujeme kyprením a tým aj zabraňujeme zarastaniu pôdy 
 

• ak je riziko ohryzovania hlodavcami , udržujeme pôdu skyprenú ,  bez pôdneho prísušku 
(škrupiny )  









Kyprá pôda bez konkurencie rastlín 
zabezpečí prísun vody a živín stromu 

  

• Jedno okopanie je lepšie, než dve zaliatia 
vodou.  

 
• Povrchové skyprovanie pôdy prerušuje 

kapilárne vzlínanie vody smerom na povrch 
a tým sa obmedzuje výpar vody.  

 
• Skyprená časť vyschne, ale zemina pod ňou 

zostáva  vlhká.  
 
• Pôdna škrupina po prudkom daždi zvyšuje 

výpar vody.  



• mulčovanie max 10 cm vrstve, v ťažkých vlhkých pôdach mulčovanie nevhodné 
 

• ílovité pôdy po dažďoch skypriť, aby sa nevytvorila škrupina na povrchu  
    
• udržovaný obrábaný kruh minimálne 1 m ,  v suchých oblastiach min 2 m 



Do zimy organická hmota skompostuje 
  













Láskyplná starostlivosť o strom 
 





STAROSTLIVOSŤ O PÔDU  

5 – 8 rok:    
 
•  do 8 roku udržujeme okolie stromčeka bez konkurenčnej vegetácie,  
       suchých oblastiach a ľahkých pôdach aj do 10 roku 
 
•  nastielame každú jar organickú hmotu, už nekypríme pôdu 

 
• pokosenú trávu z okolia necháme deň ovädnúť a nastielame vo vrstve do 15 cm  
      pod korunky stromov,  neprihŕňame ku kmienku  
 
•  po 8 roku necháme zarásť  okolitou vegetáciou,  lucerna siata (vojtěška)  je 

nevhodná!   







Výsledok starostlivosti je, že stromky rastú a budujú pevnú, 
vzdušnú kostru, ktorá bude v budúcnosti niesť tony ovocia.     



Mohutná kostra prastarej 120 ročnej jablone   





Stromy sa Vám za to odvďačia dobrým rastom , vitalitou a čoskoro dospejú k 
nenáročnosti až takmer k sebestačnosti a značnej odolnosti, dlhovekosti. 

 



Stromky bez starostlivosti po výsadbe  



Zababčenie 





Neskoro už zasahovať ,  
lepšie vysadiť mladý 
stromček . 



Najlepší čas na vysadenie stromu , bol pred 20timi rokmi.   
Druhý najlepší čas je práve teraz” – čínske príslovie 











„Zasadiť strom znamená 
vykonať čin vzájomnosti 

a lásky k blížnym. 
Pretože ten, kto ho sadí, 
nie je ten , ktorý usadne 

v jeho tieni.“  
Marcel Prévost  



Ďakujem, že sadíte stromy 

Ľudovít Vašš,  
potulný sadár z Bielych Karpát  


