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Ako tvarova  jablone? 

ŠTÍHLE VRETENO 

Pre o štíhle vreteno? 

 menšia potreba plochy, vyššia produktivita z jednotky plochy 

 menej rezu a tvarovania 

 úspora chemických ochranných prostriedkov o 30 - 40 % 

 pohodlnejšie ošetrovanie a zber - všetky zásahy zo zeme, bez rebríka 

 pravidelná úroda vysokokvalitných plodov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvarovanie 

 1-ro ný strom ek bez obrastu skrátime na 70-80 cm, o ká do výšky 40 (30) cm vyslepíme 

 1-ro ný strom ek s obrastom skrátime na 80-90 cm, kmienok do 40 (30) cm vy istíme od obrastu a o iek, 

výhony rastúce v ostrom uhle ohneme do vodorovnej polohy 

 2-ro ný strom ek skrátime na 100-120 cm, silné bo né výhony skrátime, nevhodné ohneme 

1-ro ný strom ek 

bez obrastu 
1-ro ný strom ek s pred asným bo ným obrastom 

(o kovanec alebo 

štepovanec) 
slabý bo ný obrast optimálny obrast 

nevhodný bo ný 

obrast 
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 ak je stredník príliš silný, ohneme ho  

 v 2. a 3. roku uprednost ujeme ohýbanie konárov do vodorovnej polohy pred rezom; režeme len bujné a 

nevhodne rastúce letorasty (nedovoli  vývin silných výhonov v korune) 

 po dosiahnutí výšky 2 - 2,2 m terminál ohýname alebo pravidelne odstra ujeme 

 uplat ujeme zásadne letný rez (20.8.-15.9.); zimný rez je len doplnkový 

 v alších rokoch odstra ujeme konkuren né a silné výhony 

 udržujeme kuže ový tvar stromku, pravidelne obnovujeme rodivý obrast 

 prihnojujeme (na pôdu alebo na list), vykonávame usmernenú chemickú ochranu  

 

2-ro ný strom ek (špi iak) 2-ro ný strom ek (špi iak) 

stredník príliš silný, nutné skráti  kvalitný strom ek s optimálnym rozkonárením 

Podmienky 

 vyžaduje kvalitný výsadbový materiál zaštepený na slabo rastúcom podpníku (naj astejšie M9, ale aj 

M26, J-TE-F, G, J-OH-A), kde miesto štepenia je 15-20 cm nad zemou 

 optimálny spon je 0,8-1,5  x  1,5-3 m (pod a odrody a pôdno-klimatických podmienok) 

 vysádzajú sa 1-ro né o kovance (špi iaky), príp. 2-ro né s obrastom od 40 cm 

 opora je nevyhnutná po celú dobu pestovania 

 vyžadujú kvalitnú humusovú pôdu so zásobným hnojením (cca 0,5 kg NPK) 

 doplnková závlaha, ošetrovanie pôdy okolo stromu a prebierka plodov prispievajú k vyšším a 

pravidelným úrodám kvalitných plodov 
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