
Výsadba ovocných stromov

Krásne a veľké plody sú pýchou každého pestovateľa. 
Aby sme sa z nich mohli tešiť, musíme sa dobre starať o celý 
strom. Kvalitná výsadba zaistí stromu zdravie a vitalitu.
Tento postup Vám k tomu pomôže.

Potom, ako si stromček kúpime a prinesieme 
domov, je ideálne ho ihneď zasadiť. V prípade, 
že to nie je možné, zabezpečíme, aby korene neza-
sychali – zasypeme ich primerane vlhkou zeminou.
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Pred výsadbou stromček skontrolujeme. Keď sú 
korene dlhé a bohaté, skrátime ich. Odstránime aj 
všetky poškodené časti koreňov. Korunka stromče-
ka by pri výsadbe nemala mať viac ako 5 konárov - 

1 hlavný (terminál) + 4 bočné. U kôstkovín môžeme 
zvoliť aj tzv. kotlovitú korunu – bez terminálu, potom 

postačia 3 až 4 konáre.
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Do jamy vložíme stromček. Ku stromčeku nabijeme  
kôl, oporu. Tá umožní rýchlejšie zakorenenie a za-
istí stromček pred vetrom. Preto ju umiestňujeme 
proti smeru vetra. K stromčeku oporu pripevníme 
osmičkovým úväzkom.
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Konáre korunky skracujeme tak, že terminál bude 
mať maximálne 5 očiek a bočné konáre 3 očká. Pri 
skracovaní postupujeme tak, aby posledné očká 
smerovali von z korunky, aby výhony, ktoré z nich 
vyrastú, zbytočne nezahusťovali korunu. Konáre 
striháme nad očkom tak, aby očko nevyschlo, ani aby 
nevznikol „vešiak“, do ktorého by sa mohli dostať škod-
covia a choroby. Tento rez zaistí, že stromček dobre zakorení. 
Rany zatrieme štepárskym voskom alebo stromovým balzamom.
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Vyhĺbime jamu. Jama by mala byť taká široká, aby 
v nej korene pohodlne ležali. Ako náhle sadíme na 
miesto, kde už pred tým ovocný strom rástol, navozí-
me do jamy novú kvalitnú zeminu, najlepšie záhrad-

nícky substrát. V tomto prípade sa oplatí jamu zväčšiť 
a zabezpečiť dostatočné množstvo novej zeminy.
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Jamu zasypeme do polovice a zalejeme. Potom zemi-
nu dosypeme až k miestu štepenia a okolo stromče-
ka utlačíme. Dbáme na to, aby miesto štepenia 
zostalo nad povrchom terénu. Opakujeme zálievku.
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