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ZIMNY REZ OVOCNYCH DREVÍN
– alebo nemíňa sa naša snaha účínku ?
SLOVO ODBORNÍKA

Snáď asi neexistuje záhrada v ktorej by sme nenašli nejaký ten
ovocný strom ako neexistuje žiadny človek ktorý by nemal rad jabĺčko či iné
ovocie. Na to aby ste si mohli kúpiť krásne ovocie je však potreba množstvo
ľudskej práce. Je pravdou i to, že dovážané ovocie nemusí byť vždy to najzdravšie. Ak chcete skutočne zdravé
ovocie – dopestujte si ho. Nie je to až také zložité ako to na prvý pohľad vyzerá. Možno by ste bolo prekvapení
koľko ovocia si môžete dopestovať, a hlavne lacnejšie a zdravšie.
Základom každého úspešného pestovania je aj zimný alebo predjarný rez. Bližšie sa pozrieme na rez
jabloní asi najčastejšie pestovaného druhu.
U jabloní rozlišujeme dva hlavné spôsoby rezu a to základný (zimný až predjarný) rez a doplnkový
(letný) rez. Samozrejme do istej miery je dôležitý i tvar v ktorom ju pestujeme avšak podstata rezu a tvarovania
je vždy rovnaká. Cieľom je aby nám ovocné stromy každoročne a spoľahlivo prinášali úrodu. Ako teda na to
V prvom rade musí byť zrejme v ako vývojovom štádiu sa stromy nachádzajú . Prvým rezom ktorý
prichádza do úvahy u mladých stromčekov je výchovný rez. Tým tvarujeme budúcu korunu stromu, ďalším
typom je udržiavací rez a posledným typom rezu je zmladzovací rez, ten praktizujeme u starších, zanedbaných
a dlhšiu dobu nerezaných stromov. Keďže literatúry o rezoch je dosť nebudem to bližšie rozoberať, to o čom sa
píše málo sú zákonitosti ktoré veľmi úzko súvisia s typmi rezu, a ktoré kým, nepochopíme a neosvojíme si rez na
ich základe, veľmi ťažko dosiahneme žiadúci účinok
Čo je teda dôležité vedieť !
1. Kvetné puky u jabloní sa zakladajú už v období od júla, teda zimným rezom už nevieme ovplyvniť tvorbu
žiadnych nových kvetných pukov. Rezom im vieme vytvoriť len lepšie podmienky pre ich vývoj
2. Počet kvetov, ktoré jablone v plnej rodivosti zakladajú a počet kvetov oplodnených sú dve rozdielne
čísla. V praxi to znamená, že ak je oplodnených len niekoľko %, máme skutočne bohatú úrodu
3. Rodivé drevo u väčšiny odrôd jabloní má životnosť 2-4roky preto je potrebná jeho pravidelná výmena
ktorú robíme rezom
4. Hĺbka rezu sa riadi intenzitou rastu, to znamená že čím bujnejšie strom rastie tým menej by sme mali
rezať a naopak. Ak to nedodržíme a bujne rastúce stromy hlboko zrežeme dosiahneme tým len ešte
intenzívnejší rast a obyčajne žiadne plody. Výnimku tvoria iba zmladzovacie rezy.
5. Pri reze ponechávame čo najviac konárov vyrastených pod tupým uhlom. t.j. čím kolmejšie (vertikálne )
rastie letorast tým je menšia pravdepodobnosť založenia kvetných pukov a naopak čím sú konáre
položené vodorovnejšie tým je väčšie pravdepodobnosť založenia kvetných pukov
6. Pri intenzívne rastúcich stromoch a stromoch po zmladení viac využívame doplnkové spôsoby rezu ako
je vyväzovanie, ohýbanie, nalamovanie a pod. predídeme tým nekontrolavateľnému rastu
7. konáre ktoré chceme odstrániť, odstraňujeme ich rezom na konárový krúžok, do značnej miery tým
obmedzíme rast nových letorastov
8. Samotný rez doplname vhodnou výživou a závlahou
Problematika rezu nie je zložitá, pokiaľ poznáme účinky jednotlivých zásahov. Ak to však robíme len tak
že odstrihneme niečo leto to strihajú všetci, žiadúceho účinky – vysokej a pravidelnej úrody , sa pravdepodobne
nedočkáme. Preto je potrebne skúsiť sa poradiť s odborníkom ktorý nám ovocne stromy nielen ostriháale môže
to naučiť i Vás
V priebehu niekoľkých týždňov nájdete v našej fotogalérii fotky z rezov OD + v v sekcii Na stiahnutie
nájdete fotopostup s vysvetlivkami.
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