
VÝSADBA PROSTOKORENNEJ RASTLINY 
 
     Prostokorenné sú vä šinou ovocné stromy a kry, ale aj opadavé 
listná e a ruže. S ich predajom sa za ína po ukon ení vegetácie, 
spravidla po zdrevnatení letorastov a opadaní listov. 
     Ke že sú bez pôdy, je potrebné zabezpe , aby neobschli korene 
hlavne po as transportu. Ve kos  jamy závisí od ve kosti kore ového 
systému, pohybuje sa v rozmedzí od 15 x 15 do 40 x 40 cm. Ak 
vysádzame do výživnej, humóznej pôdy, nie je potrebné ju upravova . 
Inak sa odporú a da  na dno jamy rašelinu, kompost alebo rozložený 
mašta ný hnoj premiešaný so zeminou. Skôr ako strom ek zasadíme, 
skrátime hrubé korene a odstránime poškodené. Ak boli korene 
iasto ne preschnuté, namo íme ich pred výsadbou do vody  

minimálne na 2 hod. Najskôr dáme do jamy oporný kôl. Potom 
strom ek umiestnime a zasypávame postupne zeminou, aby sa zem 
dostala do všetkých vo ných priestorov. Postupne utlá ame od okraja 
jamy smerom k strom eku. Výsadba  je rovnako hlboká ako v škôlke, 
aby naštepená as  bola nad povrchom pôdy. Kry môžeme zasadi  
hlbšie. Okolo strom eka urobíme tzv. misu (vyvýšené okraje), aby bol 
lepší prísun vody ku kore om a voda neodtekala. Po výsadbe robíme 
rez nadzemnej asti. Skracujeme až na jar asi o ½ - 2/3 d žky výhonu. 
Na jese  nestriháme, aby sme zabránili mrazovému poškodeniu.  
     Vini  sadíme šikmo a tak, aby miesto štepenia bolo 2-5 cm nad 
zemou. Korene zrežeme na 5 cm, výhon na 2-3 o ká. Po výsadbe 
a zaliatí zahrnieme zeminou aspo  3 cm nad najvyšší pú ik (pri 
jesennej výsadbe až 10 cm). 
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VÝSADBA  KONTAJNEROVANEJ / BALOVANEJ  
RASTLINY 

 
     Kontajnerované rastliny sú pestované v kontajneroch; rastliny 
s kore ovým balom sú také, ktoré majú zemitý obal. Sú to vä šinou 
ihli nany, vždy zelené a listnaté kry, trvalky, v ostatnom ase i niektoré 
ovocné druhy a jahody.  
     Výhodou je že ich môžeme vysádza  po as celého roka, s výnimkou 
teplých letných mesiacov.  Jamu vykopeme pod a ve kosti balu cca o 10cm 
vä šiu na každú stranu. Na dno dáme výživnú vrstvu priepustnej zeminy. 
Najlepší je kompost, alebo kompostovaný mašta ný hnoj. Rastlinu pred 
výsadbou vyberieme z nádoby. Ak je kore ový bal stiahnutý jutovinou, 
uvo níme viazací materiál, aby mohli korene ahko prerasta . Ak je obal 
syntetický, odstránime aj ten. Pri presádzaní vzrastných rastlín použijeme 
oporný kôl.  
     Presádzanú rastlinu vložíme do jamy a zasypeme zeminou, ktorú 
postupne utlá ame. H bka vysádzanej rastliny je taká istá ako bola 
v repníku. Okolo urobíme misu,  aby voda stekala ku kore om a dôkladne 
zalejeme. Zálievku pravidelne opakujeme. Vysádza  kontajnerované 
rastliny môžeme po as celého roka; vyhýbame sa teplým letným mesiacom, 
kedy pôda rýchlo preschne a musíme ju asto zalieva . Preto, ak nemáme 
vhodný zdroj vody, vysádzame, až ke  sa zamra í. 
     Niektoré rastliny ako napr. oriedky, rododendrony ai. majú špecifické 
požiadavky na substrát. Preto pri výsadbe dbáme na ich požiadavky a 
používame zeminu, akú vyžadujú. Na správne zloženie pestovate ského 
substrátu sa informujeme pri nákupe rastlín.  
     Aby sme zabezpe ili dobré ujatie, okrem pravidelného polievania, 
musíme priebežne odstra ova  aj buriny, aby nekonkurovali rastlinám. 
V prvom roku pestovania je to len pletím, neskôr môžeme použi  
okopávku, prípadne aplikova  herbicíd. Hnojíme až v alších rokoch. 
      
     Ke že rastliny sú živé organizmy, nie je možné vylú  klimatické a iné 
nepredvídate né vplyvy, ktoré môžu vo výnimo ných prípadoch negatívne 
ovplyvni  ujatie rastliny na stanovišti aj pri dodržaní horeuvedených 
pokynov. 


