Ladné „baleríny“.
V posledných rokoch sa na trhu stretávame so širokou ponukou st povitých ovocných stromov.
Ich ob úbenos je priamoúmerná faktu, že sa udia stále potrebujú obklopova rastlinami, stara sa
o ne a poteši sa nielen ich krásou ale aj úrodou, v každom, aj malom prostredí. Nie každému je
dopriate vlastni ve kú záhradu pre pestovanie ovocia. Práve pre týchto udí ponúka trh množstvo
rastlín a návodov pre pestovanie v malých priestoroch alebo v nádobách.
Jablone sú a ešte dlho budú jedno z najob úbenejších ovocí. Ich chu , vô a, farba a príjemný
tvar v nás vyvolávajú množstvo emócií. Nechýbajú skoro v žiadnej ovocnej záhrade. A práve ony boli
ako prvé „zoštíhlené“ pre malý priestor, aby nám priniesli krásu i úžitok.
Ballerina – je prvá generácia st povitých jabloní, ktorá si prirodzene geneticky zachováva svoj
st povitý rast a je ur ená pre záhradkárov. Ve kou výhodou tohto tvaru je žiadny až minimálny rez.
Avšak ostatné pestovate ské nároky, resp. potreby strom eka netreba podce ova .
Správnou starostlivos ou ku kvalitnej a bohatej úrode
Strom eky dosahujú, vzh adom na svoj tvar a malú pestovate skú plochu, vysoký výnos. Pre
dosiahnutie vysokej úrody kvalitných plodov musíme vybra vhodné miesto pre výsadbu, t.j. vhodnú
lokalitu v závislosti od odrody a vhodnú pôdu s dostatkom vlahy a živín. Živiny v pôde asom
doplníme pravidelným hnojením. Ideálne je zapracovanie pomaly rozpustného hnojiva do pôdy pri
výsadbe alebo používanie tekutého hnojiva po as celej vegetácie.
Umiestnenie opornej konštrukcie pri výsadbe st povitej jablone nie je zvä ša potrebné. Odrody
majú bu zakrpatený tvar a teda pomalý rast, alebo v prípade bujnejšie rastúcich odrôd zabezpe uje
ich stabilitu v pôde bohatý kore ový systém. Je možné pestova balleriny i s dvoma terminálmi v tvare
„V“. Vtedy je opora potrebná.
Aby sme zvýšili kvalitu plodov a zamedzili prípadnému nástupu striedavej rodivosti
v nasledujúcich rokoch, je potrebné redukova násadu plodov.
Tip pre výsadbu
St povité jablone sú ideálne do záhrad, kde nemáme ve a priestoru pre ovocné stromy, ale
tiež do vä ších záhrad pre estetickú radovú (alejovú) výsadbu, alebo ako „živý plot“ prede ujúci
ovocnú a okrasnú as záhrady. Pre vysádzanie stromov do vo nej pôdy používame odrody naštepené
na silnejšom podpníku, t.j. od podpníka M7 vyššie. Vzdialenos medzi stromami v rade menšia ako
0,70 m sa neodporú a, aby nedošlo k zníženiu kvality plodov a k zvýšenému výskytu hubových
ochorení. Stromy na silnejších podpníkoch dosahujú výšku 3-4 m
...v nádobách
St povitá jablo na terase alebo balkóne je umelecký zážitok. Do nádob volíme strom eky so
slabším rastom , ktoré dosahujú maximálnu výšku 1 - 1,5 m. Vhodné podpníky sú napr. M26 alebo
M9.
Aby bol náš strom ek silný a zdravý, nádoba by mala by dostato ne ve ká a hlboká, aby bol
priestor pre drenáž a zárove mal strom ek dostatok miesta pre kore ový systém a zásobáre živín. Na
exponovanom slne nom stanovišti je treba vybera nádobu svetlú, aby nedochádzalo k jej
prehrievaniu. Po as vegetácie nesmieme zabúda na pravidelné hnojenie a samozrejme zálievku,
ktorej intenzita závisí od toho, i je strom ek pod prístreškom alebo na daždi, od intenzity slne ného
žiarenia.
Zazimovanie st povitých jabloní v nádobách.
Pokia nemáme možnos zazimova strom ek v nádobe v chladnej a svetlej miestnosti, je
nieko ko typov, ako obali nádobu. Treba zapoji fantáziu a aranžérske schopnosti. Dôležité je, aby
sme ochránili kore ový systém pred namrznutím a nezabudli na miernu zálievku, aby strom ek v zime
nevyschol.
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