
Ako pestova  
zakrpatené ovocné stromy. 
 

„Trpasli ie“ ovocné strom eky nie sú len stromy štepené na 
slabo rastúce podpníky, ale strom eky s prirodzene nízkym vzrastom 
a pomalým rastom. dorastajú do výšky 1.5 – 2 m.  

 
Sú jednou z najvhodnejších foriem pre malé záhrady a na 

pestovanie v nádobách. Ve kos  nádob by mal by  pri jadrovinách 
( jablo , hruška) min. 25 – 35 cm v priemere, pri kôstkovinách 

erešne, marhule a pod.) 45 – 50 cm. Ve kos  nádoby iasto ne ur uje životnos  strom eka. ím vä šia je 
nádoba, tým vä ší priestor poskytujeme kore ovému systému a tým vä šia je zásobáre  živín a vody.  

 
Substrát ( pôdu ) vyžadujú humózny s dostatkom živín. Ideálna je nádoba  so spodnou drenážnou 

vrstvou, prípadne treba do ažšieho substrátu primieša  napr. perlit, aby sme pre ah ili substrát a zamedzili 
tak premokreniu. Na dne nádoby by mali by  otvory na odtok prebyto nej vody.  

 
Zálievku stromov v nádobe je potrebné vykonáva  pravidelnejšie a astejšie (v porovnaní so 

stromami vo vo nej pôde), pokia  chceme dosiahnu  kvalitnú úrodu. Odporú ame intervaly 2-3 krát 
týždenne, po as prvej polovice jari, po as horúcich letných mesiacov odporú ame zalieva  denne. Faktorom 
frekvencie zalievania je aj ve kos  nádoby a umiestnenie strom eka. Všeobecne platí, že ím vä šia nádoba, 
tým menej asto budete musie  zalieva . Menšie kontajnery vysychajú rýchlejšie. A rovnako, ím 
veternejším podmienkam sú vystavené, tým viac vody budú potrebova . Vietor môže vysúša  nádoby 
rýchlo, aj ke  nie je príliš teplý de . Tiež  závisí aj od zloženia pôdy. ahší substrát sa vysušuje rýchlejšie, 
ažšia pôda udrží vodu dlhšie. Vždy však treba dba  na primeranos  zálievky a vyhýba  sa extrémom 

premokrenia a preschnutia substrátu.  Náš typ: Pre zabránenie nadmernému vysychaniu, môžete vrch 
substrátu prikry  mul ovacou kôrou, dekora ným štrkom, prípadne použi  kokosové vlákno. 

 
Presádzanie je potrebné približne každé dva roky, v závislosti od ve kosti nádoby, s tým, že 

strom eku doplníme nový, najlepšie kompostový substrát. Tiež je vhodné úprava, prerezanie, kore ového 
systému 

 
Rez: Po výsadbe jednoro ný špi iak skracujeme na cca 40 cm od zeme, aby sa v prvom roku rastu 

dobre rozkonáril. V druhom roku necháme najmenej tri silné vetvy, ktoré skrátime na cca 20 cm od kme a. 
 
Hnojenie ovocných stromov v nádobách je potrebné vykonáva astejšie ako pri stromoch rastúcich 

vo vo nej pôde. V špecializovaných obchodoch je už dosta  kúpi  hnojivá, ktoré uvádzajú potrebné 
dávkovanie. Náš typ: V období kvitnutia a rodivosti môžete každé 2 týždne prida  do zálievky hnojivo na 
raj iny. 

 
Zazimovanie rastlín 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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