
Jabloň Malus 

 

Jablone patria medzi dlhoveké stromy. Bežne sa dožívajú 60 - 80, niekedy aj 100 

rokov a dorastajú do výšky až 15 metrov v závislosti od druhu, odrode a 

podmienkach. U nás je to  najrozšírenejší ovocný druh. Jej zdravé plody, rozmanitých 

farieb a chutí majú všestranné využitie. 

 

 

 



 

 

 

 U nás pestované odrody jabloní sú väčšinou cudzoopelivé, to znamená, že každá 

odroda musí byť opelená peľom inej odrody. Predpokladom správneho opelenia je 



rovnaké obdobie kvitnutia oboch odrôd a dobré počasie pre včely a iné opeľovače v 

čase kvitnutia. 

 

 Jablone neznášajú mrazové kotliny. Vegetačný pokoj jabloní nastáva pri teplote pod 

6 ° C. Pri teplotách nad 6 ° C jablone prerušujú vegetačný pokoj. Kritická teplota pre 

kvet je približne -2 ° C. Pre púčik približne od -1,5 ° C do -4 ° C. Drevo zmrzne keď je 

približne -35 ° C, za určitých okolností môže byť kritická teplota už pri -10 ° C, až do -

20 ° C, základnou podmienkou pre zamrznutie pri nižších teplotách je rýchla zmena 

teplôt. Pri jasnom počasí sa oslnená časť stromu zahreje a pri následnom ochladení 

počas noci, okolo -15 ° C, dôjde k poškodeniu. Na kmeni sa tvoria mrazové trhliny. 

Časté je poškodenie kvetov vplyvom chladného počasia počas kvitnutia. 

  

Mrazom poškodené kvety 



 

Chladom poškodené ovocie 

Pre úspešné pestovanie je tiež nutné vyberať pôdy bohaté na živiny, primerane 

prevzdušnené, dostatočne zásobené pôdnou vlahou, hlinité, ílovito hlinité, stredne 

ťažké. Zamokrené pôdy pre jablone nie sú vhodné. Najlepšie sa im darí v pôdach s 

neutrálnou, prípadne mierne kyslou reakciou. Podľa druhu pôdy musíme zvoliť aj 

vhodný typ podnože. Pri výbere podnoží platí, že čím väčšiu veľkosť má ovocný 

strom a odroda je plodnejšia, tým menej vzrastnú podnož volíme a naopak, čím je 

stanovište horšie, tým urastenejšia by podnož mala byť. Vzhľadom k tomu, že na 

záhradkách je väčšinou málo miesta, sme nútení vyberať odrody na slabo alebo 

veľmi slabo rastúcich podpníkoch. Mali by sme však mať na mysli, že čím je poloha 

chladnejšia a pôda horšia, volíme vždy o stupeň urastenejšiu podnož. Napríklad 

namiesto silne rastúcich zvolíme veľmi silno rastúce, atď. Správny typ podnože je 

rozhodujúci pre veľkosť a tvar záhrady. Ak je vaša záhrada menšia, odporúča sa 

vysadiť slabo rastúce (napr. M9, M26, M27). Stromy na týchto podpníkoch vyžadujú 

stálu podporu. Pre silnejšie rastúce, ktoré sú kompromisom a aj najčastejšie 

používaným typom, sa odporúčajú podnože M4, M5 a veľmi odolná je MM106. Pre 

väčšie záhrady a vyššie stromy, sú vhodné podnože Antonowka a Grahams. Čo sa 

týka hnojenia, vhodné je jarné hnojenie Cereritom alebo iným hnojivom. Pri pestovaní 

v nádobách je nutný neustály prísun živín v malých dávkach v závlahe (Kristalon 

Štart - plod a kvet 5g na 10l). Pri pestovaní vo voľnej pôde používame počas 

vegetácie bežnú koncentráciu 10g / 10l. Výnos u týchto jabloní sa uvádza až 15 - 20 

kg jabĺk z jedného stromčeka. Výnos býva dosiahnutý min po 8 -10 rokoch 

pestovania. 



  

Na zabránenie striedavej plodnosti u jabloni a hrušiek je dôležité vykonávať 

každoročnú prebierku. Na každej kvetnej ružici  by mal na konci rastu plodov zostať 

len jeden plod. Prebierka sa vykonáva na konci prirodzeného opadu plodov (začiatok 

júna). Tým sa strom udrží vo fyziologickej rovnováhe. Dobrou pomôckou pri tomto 

opatrení je dlaň. Plody by sa totiž mali nechávať na konároch vzdialené od seba na 

asi 10 až 15 cm, čo je približne šírka mužskej dlane. 

 



 

 Ako prvé sa odstraňujú plody poškodené, namrznuté, deformované či nedostatočne 

vyvinuté. Po prebierke má každý ponechaný plod svoj priestor, vďaka čomu má 

dobrý prístup k slnku. To má vplyv na dokonalejšie vyfarbenie, ale aj na zvýšenie 

obsahu cukru a celkovom zlepšení chuťových vlastností. Medzi neprebratými a 

prehustenými plodmi dochádza k mechanickým oderom a  väčšiemu šíreniu chorôb a 

škodcov. 

 

Správny výber odrody je dôležitý, strom bude na záhrade rásť a plodiť dlhé roky. 

Dnes sú na trhu odrody, ktoré majú vysokú odolnosť alebo  rezistenciu proti 

chorobám jabloní, ako napr. múčnatka jabloňová a chrastavitosť. Výber takejto 

odrody zaručí, že sa môžu pestovať viac menej bez chemického ošetrovania proti 

hubovým chorobám. Taktiež majú záhradkári na výber rôzne pestovateľské tvary. 



• Štíhle vreteno (ŠV) tvar má korunu guľovitého tvaru vo výške 0,5 - 0,6 m. 

Vetvy vyrastajú po obvode kmeňa v prirodzenej špirále. Správny tvar  sa 

docieľi rezom horných plodných vetví a súčasne sa odstraňujú výhony 

zahusťujúca korunu, odplodené a poškodené konáre. Počas celej vegetácie  

sa koruna upravuje letnom rezom, taktiež sa vyväzujú letorasty, aby rástli v 

správnom uhle. Predpokladaná výška vretena je okolo 2 m, šírka u základne 

koruny je 1,5 m. Dôležitou podmienkou pre správne tvarovanie je dostatočne 

pevná opora. 

 

• Zákrsok (Z) Koruna je vo výške 0,5 - 0,6 m. Základom je vytvorenie štyroch 

kostrových konárov a terminálu. Dôležitou súčasťou pri tomto spôsobe 

pestovania je predjarný a letný rez, kedy sa odstraňujú výhony zahusťujúce 

korunu, odplodené a poškodené konáre. Letným rezom sa potom odstraňujú 

jednoročné výhonky zahusťujúce korunu. 

 

• Štvrťkmeň (ŠK) koruna je vo výške 0,7 - 0,9 m. Základný tvar má štyri 

kostrové konáre s terminálom a pri ďalšom pestovaní sa postupuje ako u 

zákrskov. Od pestovania týchto tvarov sa však v súčasnosti ustupuje, pretože 

udržať tento tvar je veľmi prácne. 

• Väčšie záhrady si môžu dovoliť aj polo alebo vysoko kmene, ktoré poskytujú 

tieň. 

 

Aby sa dosiahli perfektný úrody, treba jabloň nielen využívať, ale aj primerane sa o 

ňu v priebehu roka starať.  

• Jar: úprava plochy a odburinenie pod jabloňou, prípadne mulčovanie. 

• Leto: letný rez, ošetrenie väčších rán stromovým balzamom, prebierka plodov. 

• Jeseň: dôkladná prehliadka plodov - kvalitnejšie na uskladnenie, mierne 

poškodené na okamžitú spotrebu. 

• Zima: zazimovanie stromu, odstránenie zostávajúcich nespadnutých plodov, 

zimný rez a prihnojenie kompostom. 

Rez a tvar koruny 

Tvar koruny je rozhodujúcim faktorom pre funkciu jabloní. Ak chceme pestovať  veľa 

odrôd, potom bude najviac vyhovovať kordón. Pre ľahkú údržbu a bohatú úrodu, sú 

vhodné jednotlivé stromčeky s pyramidálne, či kotlovitou korunou. Optimum pre 

väčšinu jabloní je päť kostrových konárov. 

Pyramidálne koruna 

Spodné vetvy sa ponechávajú dlhšie, u špičky budú najkratšie. Zimným rezom 

vykonávame úpravy potrebné na to, aby konáre z horných poschodí neprerastali, ale 

hlavne nekrížili spodné vetvy. Takto upravená koruna je dobre dostupná pri zbere i 

rezu. 

 



Kotlovitá koruna 

Je vhodným tvarom pre jablone, ktoré potrebujú dostatok svetla. Pri tvarovaní sa 

ponechávajú len kostrové konáre bez stredového výhonku. Ďalšou možnosťou je 

pestovať stromček prvých šesť rokov v tvare pyramidálnom a potom odstrániť špičku 

koruny. Je nutné ale stále zachovať počet piatich kostrových konárov. 

Rez 

Správne vedeným rezom zabezpečíme plodnosť i kvalitu úrody. Pri výsadbe 

stromčekov  sa nemusí vo väčšine prípadov tvarovať korunka. Nutne sa musí ale 

vykonať skrátenie všetkých výhonov a to veľmi radikálne - na jednu tretinu dĺžky a 

vždy na vonkajšej očko. Koreňový systém musí nielen začať vyživovať celý strom, 

ale aj sám sa musí rozrastať. Skrátením výhonov sa táto činnosť podporí. 

Letný rez 

Najvhodnejšou dobou je ukončenie vegetačného rastu, čo býva v poslednej tretine 

augusta. Ak by sa rez vykonal skôr, došlo by ešte toho istého roku k novému obrastu. 

Letný rez má pozitívny vplyv na kvalitu, ale aj sfarbenie plodov. Odstránené letorasty 

nespotrebúvajú nahromadené látky, ktoré takto ošetrený strom lepšie využije. 

Prerezaním koruny sa zabráni vzniku možných ochorení, ale predovšetkým dôjde k 

presvetleniu a teda aj lepšiemu vyfarbeniu plodov. Tiež sa docieli zvýšenie počtu 

kvetných púčikov v budúcom roku - vďaka zvýšenému množstvu živín na menšiu 

stromovú plochu. Ďalšou výhodou je potlačenie vegetatívneho bujnenia, prejavujúce 

sa menším obrastom, čo oceníte  pri zimnom reze. Pri samotnom reze sa odstraňujú 

všetky výhony smerujúce kolmo, alebo šikmo nahor, poškodené, nalomené, alebo 

výhony tieniace plodonosným obrastom. Odstraňujú sa priamo na základni. Výhony, 

ktoré sa ponechávajú sa skracujú na tretí, maximálne piaty dobre vyvinutý list. Týmto 

sa z nich stanú plodonosné výhony s množstvom kvetných pukov. Pokiaľ má letorast 

dobre vyvinutú listovú ružicu, výhon sa skracuje hneď za ňou. 

Zimný rez 

Pre tento typ rezu je najlepšie dobou polovica februára až koniec marca. Výnimočne 

možno vykonávať aj skôr, nikdy ale nesmie nočná teplota klesnúť pod - 8 ° C. 

Zimnom rezom dosiahneme silného obrastu, ale na úkor počtu kvetných pukov. Tiež 

je nutné rezať korunu tak, za akým účelom bola vytvarovaná. V tomto období tiež 

odstraňujeme staré a dávno odplodené drevo. 

 U jabloní sú najžiadanejšie výhony, ktoré smerujú von od kmeňa, dole, či šikmo 

dole. Z týchto výhonov horšie prúdia cez deň načerpané asimiláty späť do 

koreňového systému a stávajú sa tak prístupnejšie pre plody. Výhony smerujúce 

priamo, či šikmo nahor, sa u základne strihajú. Odstrihnutie musí byť vykonané vo 

vetevnom krúžku, aby nedochádzalo v najbližších rokoch k novému obrastu. Vetvy, 

ktoré smerujú do stredu koruny, sa taktiež odstraňujú z dôvodu presvetlenia. 

Samotný rez šikmých a kolmo dole rastúcich letorastov musí byť vykonaný medzi 

tretím a štvrtým očkom; kritériom je, aby posledné očko smerovalo von od stromu.  

 



Tip : rez vykonávame vždy ostrými záhradnými nožnicami, alebo pílkou. 

Rozstrapkaný koniec konárov po odrezaní ešte zrežeme ostrým nožom. Miesto rezu 

je otvorenou vstupnou bránou pre choroby a preto je ho nutné ošetriť stromovým 

balzamom. Po dokončení rezu je žiaduce umyť nástroje liehom, aby nedošlo k 

prípadnému prenosu chorôb na ďalšie stromy. 

Ukážky rezov jabloní 
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Čo sa týka skladovania jabĺk, tak letné jablká nie je vhodné ani prechodne skladovať 

spolu s jablkami zimných odrôd. Vylučujú viac etylénu a tým znižujú trvanlivosť 

zimných jabĺk, určených k dlhému skladovaniu. Nevhodná je tiež prítomnosť 

zeleniny, zemiakov, a akýchkoľvek chemikálií. Jablká veľmi rýchlo nasávajú pachy 

z okolia. Zimné odrody jabĺk môžu zostať chutné až do jari, ak sú správne 

uskladnené. Ideálnym miestom pre skladovanie je pivnica . Mala by byť chránená 

proti mrazom,  zároveň  dobre vetraná tak, aby sa vzduch v nej pomaly, ale stále 

vymieňal. Ak nemáte pivnicu, tak dobre poslúži aj prázdna chladná garáž alebo 

nevyužívaná chodba. Jablká zostanú zachované v plnej kvalite najdlhšie pri teplotách 

medzi 2 - 8 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 90%. Zvýšiť vzdušnú vlhkosť možno 

pomocou nádob s vodou. Dobré podmienky skladovania uchovávajú nielen chuť 

a šťavnatosť, ale aj vitamíny.   

Využitie plodov jabloní okrem priamej konzumácie je mnohoraké: 

• Čaj z čerstvých alebo sušených jablčných šupiek je  lahodný, voňavý a 

osviežujúci. Môžete ho popíjať samotný, alebo šupky kombinovať s iným 

ovocím a škoricou. 

•  Ak chcete na jeseň niečo svieže, tak si spravte si domáci jablkový mušt .Jabĺk 

je v toto období všade neúrekom a chutný, voňavý a zdravý nápoj máte  

hotový raz - dva, pretože nie je potrebné z jabĺk odstraňovať šupky. 

• Sušené plátky jabĺk sú zdravou pochúťka pre zimné večery. Podľa chuti jablka 

môžu byť sladké aj kyslé. Jemnejšie šupky možno ponechať a sušiť vcelku. 

• Z jablčných šupiek sa dá pripraviť výborný domáci jablkový ocot. Je skvelým 

doplnkom mnohých jedál a šalátov, podporuje metabolizmus a pôsobí očistne. 

• Jablká majú všestranné použitie v kuchyni, napr. v tradičnej štrúdli.  

• Vynikajúce je napríklad kura na jablkách, ovocné šaláty s jablkami a rad 

ďalších pokrmov. 

• Jednoduchým múčnikom bez múky sú obľúbené zapekané jablká h 

Recept: 

Jadrovník odstráňte rovnako, ako pri príprave okrúhlych sušených jablkových 

plátkov. Vzniknutú dutinu vyplňte zmesou vlašských alebo lieskových orechov, 

hrozienok, prípadne brusníc, zalejete rumom a bohato zasypete cukrom. Po 15-45 

minútach v rúre (podľa veľkosti jabĺk) je hotová výborná delikatesa. Môžete ju 

podávať samotnú, alebo sviatočne so zmrzlinou či poliatu vaječným koňakom. 



 

 

 



 

 



 

 



Ochorenia a škodcovia jabloní 

Najvážnejšie chorobou jabloní je chrastavitosť jablone - pôvodcom je huba Venturia 

inaequalis, konidiové štádium Spilocaea pomi. Huba napáda listy a plody, niekedy aj 

mladé vetvičky. Silne napadnuté listy aj mladé plody predčasne opadávajú. Staršie 

plody bývajú deformované.  

 

Niekedy sa infekcia sa prejaví drobnými bodkami na plodoch až počas skladovania. 

Chrastavé popraskané škvrny bývajú vstupnou bránou pre ďalšie huby, ktoré 

spôsobujú hnilobu plodov (Moníliová hniloba). Ochrana proti chrastavitosti spočíva 

v preventívnych a aktívnych opatreniach. Pri výsadbe nových stromov je treba voliť 

odrody menej náchylné, prípadne úplne odolné - rezistentné. K preventívnej ochrane 

patrí tiež likvidácia opadaného lístia na jeseň. Chemické zásahy je nutné aplikovať 

v minimálnom množstve. Je možné ošetrovať preventívne, v  7-10 dennom intervale 

alebo je potrebné ošetriť stromy pred očakávaným dažďom, postrek však musí 

dokonale zaschnúť. Výsadba odrôd rezistentných voči chrastavitosti môže 

významným spôsobom znížiť potrebu ochrany. U týchto odrôd však bývajú problémy 

s odbytom, najmä cez obchodné reťazce, ktoré uprednostňujú len určité, dobre 

zavedené a konzumentom známe odrody (ktoré sú však vysoko citlivé k hubovým 

chorobám a vyžadujú intenzívnu chemickú ochranu). Na druhej strane, odolné, 

rezistentné odrody voči chrastavitosti bývajú citlivé na múčnatku jablone alebo tiež k 

chorobám pôsobiacim značné straty počas skladovanie ovocia (moníliová hniloba a 

ďalšie). Čo sa týka rezistencie, v priebehu niekoľkých posledných rokov došlo v 

niektorých výsadbách rezistentných odrôd k prelomeniu rezistencie v dôsledku 

výskytu patogéna prekonávajúcich gény rezistencie. V súčasnej dobe je vo svete 

známých 8 druhov huby V. inaequalis, ktoré sú schopné prekonať jednotlivé gény 



podmieňujúce rezistenciu odrôd, z toho 2 rasy sú rozšírené v Európe (Nemecko, 

Holandsko, Anglicko). K prelomenie rezistencie významne prispelo dovážanie sadiva 

ovocných stromčekov zo zahraničia, ktoré môžu byť skryte napadnuté patogénom. 

Vynechanie fungicídnej ochrany tiež významne urýchlilo stratu odolnosti danej 

odrody proti chrastavitosti. K preventívnej ochrane patrí tiež likvidácia opadaného 

lístia na jeseň hrabaním, prípadne obmedzenie zdroja infekcie jesenným postrekom 

močovinou, ktorá urýchli rozklad listov. Pri aplikácii kontaktných fungicídov, účinná 

látka nepreniká do rastliny, ale zostáva po aplikácii na povrchu len na miestach, kam 

dopadla. Z dôvodov dosiahnutia dobrej účinnosti je teda rozhodujúce dokonalé a 

rovnomerné pokrytie ošetrovanej plochy listov (plodov) aplikovaným prípravkom. Pri 

aplikácii je potreba využívať postrekovače s dostatočným výkonom, ktorý zaistí 

dosah aplikovanej látky aj do horného poschodia a do stredu koruny ošetrovaných 

stromov. Niektoré kontaktné prípravky (Mythos 30 SC) majú hĺbkový účinok a 

prenikajú do pletív rastlín (napr. až na spodnú stranu listu alebo do stoniek). 

Nerozvádza sa však cievnymi zväzkami rastlín a nechráni teda nové prírastky. 

Kontaktné prípravky sa využívajú len k preventívnym ochranným zásahom, pretože 

nevykazujú dlhodobú účinnosť. Kontaktné fungicídy dobre účinkujú od nižších teplôt, 

nehrozí pri nich vznik rezistencie, resp. riziko vývoja rezistencie len veľmi malé. Tieto 

prípravky sú dobre využiteľné v raných fázach vegetácie, keď ešte nie je vyvinutá 

dostatočne veľká listová plocha potrebná pre systémovo pôsobiace prípravky. Možno 

ich využiť len na preventívnu ochranu. Sú tu ale aj problémy pri používaní týchto 

prípravkov. V čase intenzívneho rastu stromov a rýchleho narastania listovej plochy 

dochádza k zníženiu pokrývky postreku o novo narastené listy, ktoré nie sú 

postrekom vôbec kryté. Pri intenzívnych zrážkach dochádza k zmývaniu prípravkov 

(nutnosť opakovanej aplikácie). Uvedené nevýhody je možné obmedziť kombináciou 

v zmesi so systémovými prípravky. Iná situácia je u systémových fungicídov, ktoré 

pôsobia nielen na povrchu, ale prenikajú aj do pletív, kde sú pomocou cievnych 

zväzkov rozvádzané do ďalších častí stromov. Vyznačujú sa špecifickým 

mechanizmom účinku. Väčšina účinných látok systémových prípravkov používaných 

proti chrastavitosti sa šíri od koreňov k vrcholom. Vďaka tomuto mechanizmu 

prieniku do pletív chránia systémové fungicídy aj nové prírastky a vedľa 

preventívneho pôsobenia sa vyznačujú aj rôznou dĺžkou dlhodobej účinnosti. Napriek 

tomu je vhodnejšie tieto prípravky využívať skôr preventívne . Dôvodom je riziko 

vzniku rezistencie, ktorá vzniká pozvoľna a lokálne. Veľkým prínosom v ochrane proti 

chrastavitosti jablone bolo zavedenie prípravkov (Discus, Zato 50 WG) do systémov 

ochrany. Tieto prípravky zaznamenali excelentný nástup do systému ochrany, aký v 

posledných rokoch nezaznamenal žiadny iný fungicíd. Bohužiaľ zaznamenali tiež 

veľmi rýchly vznik rezistencie huby voči týmto prípravkom. Pesticídy na báze síry 

vykazujú  účinnosť proti múčnatke, pôsobia však na celý rad ďalších húb, vrátane 

chrastavitosti. Pre dosiahnutie dostatočnej účinnosti sú však potrebné častejšie 

aplikácie v kratších intervaloch oproti ostatným pesticídom (5 dní). Po intenzívnych 

zrážkach je nutné ošetrenie opakovať (spláchnutie pesticídu z listov). Pri 

dlhotrvajúcom dažďovom období nastávajú preto problémy s nedostatočným 

pokrýtím listov a plodov pesticídom, čo zvyšuje riziko rozvoja infekcie. Pri hodnotení 

účinku zmytia prípravkov dažďom je potrebné zohľadniť intenzitu zrážok. Inak sa 

prejaví na zmytí 20 mm dážď, ktorý spadne v miernych dvojdňových zrážkach a inak 

bude vyzerať postrekový film po dvojhodinovom lejaku, kedy spadne tiež 20 mm a 



listy budú bez zvyškov fungicídov.  Meďnaté fungicídy sa vyznačujú širokým 

spektrom účinnosti vrátane účinnosti proti baktériam. Nie sú ohrozené vznikom 

rezistencie. Pri ošetrení jabloní počas vegetácie však dochádza k prejavom 

fytotoxicity na plodoch, meď spôsobuje silnú hrdzavosť plodov, preto sa meďnaté 

prípravky aplikujú len skoro na jar - najneskôr do fázy zeleného púčika. Pri ochrane 

jabloní proti chrastavitosti sa často stáva, že sa nepodarí udržať listy čisté bez škvŕn. 

Ak sa objaví chrastavitosť na listoch, potom sa k zastaveniu alebo aspoň pribrzdeniu 

infekcie odporúča zásah vhodným fungicídom. V minulých rokoch vykazoval 

najlepšiu účinnosť  fungicíd Syllit 400 SC. Zásah bolo potrebné zabezpečiť v čo 

najkratšom čase po objavení sa škvŕn. Existujúce chrastavé škvrny na listoch 

sčervenali a došlo k zastaveniu tvorbe huby.  V posledných rokoch však dochádza aj 

u tohto prípravku k poklesu účinnosti vplyvom výskytu rezistentných druhov huby. 

Preto je potrebné sústrediť všetku pozornosť v ochrane proti chrastavitosti na 

začiatok vegetácie, aby sa listy aj plody udržali čisté do doby, kedy dôjde k rozkladu 

minuloročných listov a huba ukončí výlet zimných výtrusov, čím významne poklesne 

nebezpečenstvo šírenia sekundárnej infekcie.  

 

 

 

Pre zníženie nebezpečenstva vzniku alebo rýchlosti šírenia rezistencie pri ochrane 

jabloní proti chrastavitosti, je nevyhnutné dodržať nasledujúce zásady: 

 

• nepoužívať dlhodobo jeden druh fungicídu 

• neaplikovať rovnaké prípravky následne po sebe; 

• v prípadne podozrení poklesu účinnosti  fungicídov smerovať ich aplikácie 

mimo obdobia najsilnejšieho tlaku huby 



• v prípade potvrdenia rezistencie bude potrebné vyradenie prípravku zo 

systému ochrany na niekoľko rokov. 

 

Ďalšie prípravky účinné proti chrastavitosti 

 

*AT skratka: prípravok sa aplikuje v presne stanovenom agrotechnickom 

termíne, alebo v určitom vývojovom štádiu ošetrovanej plodiny. Za 

stanovených podmienok uplynie dostatočne dlhý čas do zberu, pri konzumácii 

ošetrenej plodiny by nemalo dôjsť k ohrozeniu zdravia konzumentov. Ako 

príklad na AT  je postrek ovocných stromov proti prezimujúcim škodcom. 

Ošetrenie sa odporúča vykonať po vypučaní, ale najneskôr pred kvitnutím 

ovocných drevín. Iným príkladom na AT môže byť ošetrenie jahôd proti 

kvetovke jahodovej, ktorá nahryzáva kvetné stopky jahôd. Postrek sa môže 

vykonať len pred kvitnutím rastlín, v tomto prípade nie je potrebné stanoviť 

dĺžku čakacej lehoty v dňoch. 

 

Prípravok Dávka 
na 1 
ha 

Ochranná doba 
po aplikácii 

(Dni) 

Účinok a pôsobenie 

Antre 70 WG 2,25 
kg 

AT* do BBCH 69 (ukončené kvitnutie) 

Batalion 450 
SC 

0,7 l 28 kontaktne aj systémovo 

Champion 50 
WP 

3,0-
5,0 kg 

AT kontaktný a preventívny 

Chorus 50 
WG 

0,45 
kg 

28 systémovo; pôsobí za nízkych teplôt 

Cuprocaffaro 3,0-
5,0 kg 

AT preventívny 



Discus 0,2 kg 35 čiastočne systémový 

Delan 700 
WDG 

0,7 kg 21 kontaktný organický fungicíd 

Dithane DG 
Neotec 

2,0-
4,5 kg 

28 kontaktný 

Domark 10 
EC 

0,4 l 14 systémový 

Flint Plus 1,8 kg 14 systémový s kontaktnou zložkou 

Flowbrix 2,0-
3,5 l 

AT kontaktný 

Kocide 2000 2,5-
3,5 kg 

AT kontaktný 

Kumulus WG 4,5-
6,0 kg 

3 kontaktný 

Kuprikol 50 3,0-
5,0 kg 

AT 

 

Merpan 80 
WG 

1,5 kg 28 kontaktný 

Mythos 30 SC 0,75-
1,0 l 

28 kontaktne aj systémovo 



Polyram WG 2,0-
2,4 kg 

21 kontaktný 

Score 250 EC 0,2 l 49 systémový 

Sulfurus 3,5 kg 7 dávka na 1 m koruny 

Syllit 400 SC 1,2-
1,7 l 

28 lokálne systémovo 

Syllit 65 WP 0,75-
1,0 kg 

21 lokálne systémovo 

Systhane 12 
EC 

0,6 l 28 systémovo 

Talent 0,45 l 14 systémovo 

Tercel 2,5 kg 35 systémový s kontaktnou zložkou 

Topas 100 
EC 

0,45 l 35 systémovo 

Zato 50 WG 0,15 
kg 

14 systémový 

 



 

Baktériová spála jadrovín 

 

Napáda najmä jablone, hrušky a duly. Baktériová spála jadrovín ohrozuje najmä 

jablone, hrušky a duly. Spôsobuje rýchle odumieranie napadnutých konárov, ale aj 

celých stromov. Spála jadrovín je karanténna choroba, ktorej výskyt treba ohlásiť. 

Baktériová spála jadrovín ohrozuje najmä jablone, hrušky a duly 

Pôvodcom ochorenia je baktéria Erwinia amylovora. Príznaky spály sa objavujú 

najčastejšie na kvetoch, mladých plodoch a na koncoch výhonkov, ktoré sa hákovito 

ohýbajú. Charakteristickým príznakom je hnednutie až černenie postihnutých pletív, 

pričom na napadnutých pletivách sa často objavujú hnedé kvapky baktériového slizu. 

Baktériová spála sa šíri rôzne, v čase kvitnutia ovocných stromov sú dôležitými 

roznášačmi baktérií opeľovače. Kvapôčky baktériového slizu sú lákadlom pre iné 

druhy hmyzu, ktoré ho roznášajú na okolité stromy. Baktérie sa šíria aj pomocou 

vetra a dažďa a veľmi dôležitými prenášačmi sú vtáky, ktorým sa baktériový sliz 

prilepil na nohy. Na veľké vzdialenosti sa spála premiestňuje výpestkami ovocných a 

okrasných drevín, vrúbľami, očkami či odrezkami. Baktérie do rastlín prenikajú buď 

prirodzenými cestami, napríklad cez prieduchy, alebo cez rôzne poranenia 

spôsobené krupobitím, mrazom, hmyzom a podobne. Prezimujú najčastejšie v 

ložiskách v kôre stromov. Na jar sa prebudia a na náchylných odrodách sa za 

priaznivých poveternostných podmienok – vlhko a teplo – môžu veľmi rýchlo rozšíriť. 

Vzhľadom na veľmi rýchle šírenie ochorenia je ochrana ovocných i okrasných drevín 

pred spálou veľmi náročná. Založená je predovšetkým na preventívnych opatreniach: 

 



• výber odrody 

• odborne vedený rez 

• ochrana pred škodcami a inými ochoreniami 

• hnojenie 

• ošetrovanie stromov 

• preventívny postrek jadrovín do začiatku kvitnutia: 

           jablone prípravkom Fungeran a Kuprikolom 50 v 0,05-0,1% koncentrácii 

           hrušky prípravkom Kuprikol 50 v 0,1-0,2% koncentrácii 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky povolilo na obdobie 120 dní 

v sezóne použitie týchto prípravkov proti spále 

 

 

• Blossom Protect (účinná látka Aureobasidium pullulans, kmene DSM 14940 a 

14941 s koncentráciou účinného mikroorganizmu 440 g/kg) 

• Aliette 80 WG (účinná látka fosetyl-Al 800 g.kg-1) 

• Regalis (účinná látka prohexadione calcium 100g.kg-1) 

• Vacciplant F&V (účinná látka laminarin 45 g/l) 

 

 



 

 
 



 
 

Monizióza 

 

Táto choroba je vyvolaná najčastejšie premenlivosťou počasia spoločne s infekciou 

danej choroby. Jedná sa o hubovú chorobu Monilinia Laxa, ktorá tiež spôsobuje aj 

moníliové hnitie plodov v čase ich dozrievania. Najvhodnejšie podmienky pre šírenie 

choroby je kolísanie teplôt a vlhkosť. Najvhodnejšia teplota pre šírenie je okolo 12ºC 

za vlhkého počasia .Chemická ochrana je nevyhnutná. Ak chceme znížiť množstvo 

postrekov, je vhodné aplikovať aj nepriamu ochranu v podobe rezu a strihu 

napadnutých výhonov a v pokročilejšom štádiu napadnutia aj silnejších konárov. 

Príznaky napadnutia bývajú viditeľné až v čase, keď už nie je možné predchádzať 

nákaze. Veľmi časté je tiež objavenie sa glejotoku na napadnutých častiach. Glejotok 

rastlina vytvára pre ochranu rany alebo pre zabránenie ďalšieho šírenia patogénu do 

ostatných častí rastlín. 

 



 
 

 Huba prezimuje vo forme mycélia na starých nekrotických plodoch a infikovaných 

odumretých vetvičkách. Na jar sa ďalej šíri do okolia pomocou vetra. Z prezimujúcich 

výtrusnic alebo vo forme mycélia sa prenášajúce na ďalšie nenapadnuté časti a 

dreviny, tu sa ďalej za vplyvu vhodných klimatických podmienok vyvíja. Pre 

cielenejšie boj s touto hubovou chorobou sa odporúča chemicky ošetrovať aj ďalšiu 

hubovú chorobu, ktorú zapríčiňuje rovnaký patogén. Jedná sa o moníliovú hnilobu 

plodov. Vhodná je aspoň chemická ochrana v podobe postreku po opadnutí listov. 

Ďalej tiež likvidácia napadnutých plodov a to aj tých opadaných. Infikované, 

nekrotické plody odstraňujeme najlepšie ešte pred alebo po opadnutí listov. 

Chemické prípravky vhodné na ošetrenie proti monilióze sú fungicídy Horizon 250 

EW, Talent, Teldor 500 SC alebo Kumulus WG. Vhodná doba pre chemické 

ošetrenie je v období pred začiatkom kvitnutia najlepšie tesne pred kvetom, druhýkrát 

opakovať po opade okvetných lístkov. Ďalej je vhodné odstraňovať napadnuté časti a 

u najviac citlivých odrôd vykonávať postrek aj voči moníliovej hnilobe plodov a 

odstraňovať mumifikované napadnuté plody. 



 
 

 
 

Sazovitost jabĺk Gloeodes pomigena 

 

Ochorenie spôsobuje saprofytická huba sa prejavuje sa šedočiernym škvrnami na 

plodoch, takže jablká, hrušky, rajčiny a banány vyzerajú ako špinavé. Huby žijú ako 

saprofyty na povrchu voskových vrstiev jabĺk ale neprenikajú do šupky. Sazovitosť sa 

často objavuje v daždivom období alebo na stromoch v blízkosti vodných plôch 

a v zahustených korunách. Šíri sa vetrom, napadnuté plody sa dajú čiastočne očistiť 

a po tepelnom spracovaní konzumovať, ale s ich skladovaním je problém. Neskoré 

odrody sú náchylnejšie, pretože choroba sa rozvíja počas dlhšieho vegetačného 

obdobia. Ochrana spočíva v aplikácii prípravkami, napriklad Dithane DG Neotec 

alebo Topas 100 EC. Z preventívnych opatrení je to prerezávanie koruny za účelom 

zvýšenia cirkulácie vzduchu v korune a rýchlejšieho schnutia plodov. 

 



 

 



 
 

Múčnatka jabloní Podosphaera leucotricha. 

Časté ochorenie jabloní, ochorenie sa prejavuje na listoch a púčikoch. Po vypučaní 

púčikov letorasty zakrpatievajú, listy sú úzke, mierne hrubé a lodičkovito prehnuté.  

 

 



Vytvára sa na nich biely povlak, vyzerajú ako pomúčené. Sú pokryté mycéliom, ktoré 

sa rýchlo vyvíja. Takto napadnuté časti stromy sa ďalej nevyvíjajú a môžu aj uschnúť. 

Infikované listy už nemenia tvar, ale sú pokrútené a infikované miesta majú nádych 

do fialova. Silnejšie napadnuté časti hnednú a zasychajú. Symptómom ochorenia sú 

bezlisté výhony pokryté belavým popraškom, takzvané sviečkovité výhony. 

Napadnuté kvetné púčiky sú deformované pomúčené a kvitnutie sa oneskoruje. 

Korunný i kalich sú zhrubnuté, korunný listy zelené, tyčinky sa zrastajú, peľ neklíči, 

kvety zasychajú a opadávajú. Ak je infikovaná stopka alebo základ plodov, dochádza 

k šíreniu infekcie na plody. Mladé rozvíjajúce sa plody môžu byť tiež pokryté belavým 

povlakom. 

 
 Ochorenie postihuje hlavne  listy, na plodoch spôsobuje takzvanú  hrdzavosť šupky, 

ktorá skracuje dobu uskladnenie. 



 
 Pravidelne silno napadnuté stromy majú malé prírastky dreva a zníženú plodnosť. 

Ochorenie môže spôsobiť výrazné zníženie výnosov, pri dlhodobejšom zanedbaní 

ochrany dochádza k tvorbe malých listov, redukcii prírastkov, zmenšenie veľkosti 

plodov a hlavne u náchylných odrôd k silnému zasychaniu konárov a postupnému 

chradnutiu celých stromov. 

 



 Proti múčnatke je potrebné opakovane aplikovať prípravky už na jar, pred obdobím 

kvetu. Niektoré prípravky pôsobia zároveň proti chrastavitosti a múčnatke. Ochranu 

môžeme vykonať s pomocou prípravkov Thiovit Jet, Kumulus, Topas, Talent a  Zato. 

 

Sklovitosť jabĺk 

  

Je fyziologická porucha, ktorá sa vyskytuje len na niektorých odrodách jabloní. 

(Clivia, Dukát, Coxova reneta, Starking, Ontario, James Grieve, Jonathan, Idared, 

Spartan a Gloster ). Príčiny sklovitosti môžu byť rôzne, spôsobuje ju nadbytok dusíka 

alebo silný omladzovací rez. Porucha je spôsobená vniknutím vody do 

medzibunkových priestorov, hlavne pri veľkom prírastku po období sucha. Objavuje 

sa najmä na mladých, silno rastúcich jedincoch s malým množstvom plodov ale aj na 

veľkých plodoch. Sklovitosť môže byť spôsobená aj kolísaním nočných a denných 

teplôt alebo nedostatkom vápnika. Prejavuje sa na priereze jablká tým, že sa 

objavujú priehľadné, sklovité ložiská rôznej veľkosti. Začínajú sa okolo jadrovníka, 

plody po napadnutí strácajú chuť. Pri menšom napadnutí sa dajú konzumovať, použiť 

sa dajú napríklad na mušt, ale nedajú sa skladovať, pretože sa rýchlo kazia. 

Sklovitosti možno zabrániť napríklad vyváženou výživou, včasným zberom a 

vhodným rezom. Pomôcť môže aj aplikácie vápnika v podobe  hnojiva na listy a 

plody. Prípravky: Calcinit, INCA, Lamag Ca, Wuxal Aminocal, Wuxal Sus Kalcium a 

iné. Pomôcť môže aj chlorid vápenatý v 0,5 - 1% koncentrácii. Tieto hnojivá je 

vhodné pridávať aj do postreku proti chorobám a škodcom v období maximálneho 

rastu plodov od polovice júla do konca augusta. Ošetrenie sa  2 - 5x opakuje v 

intervale 10 - 14 dní. Začína sa nižšími koncentráciami, tie sa potom postupne 

zvyšujú až do obdobia pred zberom. Dôležité je ošetriť jablone poslednýkrát asi 14 

dní pred zberom. Tak sa obmedzí výskyt aj ďalších porúch spôsobených 

nedostatkom vápnika, ako je  horká škvrnitosť či pehovitost jabĺk, korková škvrnitosť, 

hlboké praskanie, vráskavosť, skoré dozrievanie, skládkové hnednutie šupky a iné. 

 



 

 



 
 

Horká pehovatosť  

  

Pred zberom alebo pri skladovaní sa na jablkách začnú objavovať prepadnuté 

šedozelené škvrny, pod šupkou sa nachádza hnedé, horké škvrny. Predpokladá sa, 

že pehovitosť väčšinou vzniká kvôli radikálnemu rezu, poveternostným vplyvom 

alebo pri nedostatku vápnika alebo u jabĺk s riedkou dužinou. Predchádzať tejto vade 

je možné, ak sa raz za 3 roky jablone povápnia mletým dolomitickým vápencom s 

obsahom horčíka a stopových prvkov. Tiež sa nerobia radikálne rezy, pokiaľ to nie je 

nutné a dáva sa pozor, aby sa nehnojilo nadmerne draslíkom. Do pôdy je tiež 

potrebné dodávať organické zložky, čo zlepší príjem vápnika. Počas vegetácie sa 

môže aplikovať postrek na list (napr. WUXAL Kalcium alebo Harmavit) aby sa urýchlil 

prenos živín do plodov. Jednoduchá a efektívna je ochrana bola vyvinutá v Austrálii 

na Novom Zélande a spočíva v ponorení plodu do roztoku vápnika a oplachovanie vo 

vode na približne 36 hodín. Odrody ako Idared, Goloden Delicious alebo Jonagold sú 

proti tejto vade odolné. 

 



 
 

 



 
 

Obaľovač jablčný Cydia pomonella 

 

Patrí medzi najzávažnejších škodcov na jabloniach. Spôsobuje červivosť plodov. Ide 

o malého motýlika, samička kladie vajíčka malé larvy do plodov. Z týchto sa vyvinie 

húsenica, ktorá sa zavŕtava do plodu. Jedna húsenica je schopná takto znehodnotiť 

aj tri plody. Malé poškodené plody opadávajú, väčšie zostávajú na strome a 

postupne hnijú,  plod predčasne "dozrieva", nedá sa skladovať. 

Biologická ochrana sa vykonáva najmä metódou zmätenia samcov pomocou 

feromónových kapslí, pre drobných pestovateľov je táto metóda ale prakticky 

nepoužiteľná.  Používa sa chemická ochrana larvicidmi (Calypso 480 SC, Mospilan, 

Reldan 22 alebo ovicidmi (Insegar, Alsystin, Nomoltz). Doba postreku je závislá na 

priebehu počasia. Termín postreku proti prvej generácii je začiatok júna, proti druhej 

generácii býva v polovici augusta. Najlepšie je termín postreku voliť s pomocou 

feromonového lapačov, ktoré sa dajú bežne kúpiť. Lapač sa zavesí v polovici mája 

do koruny jablone a pravidelne sa sleduje počet ulovených samčekov, prilepených na 

dne. Tieto sa vždy spočítajú a potom sa odstránia. Táto činnosť sa robí denne, stav 

sa zapisuje,  pri najvyššom výskyte sa vykoná postrek ovicidmi, alebo sa počká 8 dní 

a postrieka sa larvicidmi. Jeden feromonový lapač stačí  pre celú záhradkársku 

osadu. Musí sa pravidelne kontrolovať, situáciu zhoršuje fakt, že v niektorých rokoch 

je nálet samčekov obaľovača rozťahaný a letových vĺn je niekoľko. Najlepšie 

výsledky pri ochrane majú prípravky Calypso či Mospilan, ktoré majú dlhšiu dobu 

účinnosti a prekryjú dlhšie obdobie. Nedoporučuje sa používať insekticídy, kde je 

účinná látka pyretroid. (Karate, Decis, Nurell D a pod.). Tieto látky ničia užitočného 

dravého  Typhlodromus pyri , ktorý limituje premnoženie iných roztočcov. 

 



Roztočec ovocný Panonychus ulmi, roztočec chmeľový Tetranychus telarius 

 

Drobní roztočci, ktorí saním na spodnej strane listov pri premnožení spôsobujú škody 

nielen na jabloniach ale  môže poškodzovať hrušky, jablone, slivky, broskyne, 

marhule, egreš, ríbezle a vinič. Listy strácajú zelenú farbu, chytajú bronzovú farbu a 

môžu predčasne opadnúť. 

 

 
 

Na spodnej strane starších listov možno vidieť jemné pavučinky. Škodia za teplého a 

suchého počasia. Bežne proti týmto škodcom nie je nutné chemicky zasahovať, 

z dôvodu, že na stromoch sa prirodzene vyskytujú draví roztočci, ktorí sa týmito 

roztočmi živia a ich populácie udržujú na prijateľnej úrovni. Problém nastáva, ak 

dôjde k eliminácii dravých roztočcov nevhodne zvoleným insekticídom (zo skupiny 

pyretroidov, Talstar, Capture, Ortho Home Defense Max, Karate, Decis, Nurell D a 

pod). Pri kalamitnom výskyte roztočcov je možné použiť niektorý z povolených 

arkaricídov. (Sanmite, Omite a iné). U prípravku Omite je potrebné zásah ešte 2 x po 

siedmich dňoch opakovať. Pôsobí len na dospelé jedince. Roztočec chmeľový je 

počas leta vďaka nasatému chlorofylu zafarbený do zelena, na jeseň je červenej 

farby. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Z biologickej ochrany používajú prípravky s  dravým roztočcom Typhlodromus pyri.  

 

 
 

(1Panonychus ulmi) a (2 Typhlodromus pyri) 

 

Ak pestujete jablone pod fóliovníkom, tak účinný je dravý roztoč Phytoseiulus 

persimilis.  

 

 



 

V suchších podmienkach a vo vyšších porastoch je účinná kombinácia P. persimilis s 

Amblyseius californicus. V ochrane jabloní proti roztočom sa môže použiť prípravok 

Prev B2. 

 
 Používa sa v koncenrácii 0,2 - 0,3%. Pri predávkovaní môže byť ale fytotoxický !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voška jabloňová Aphis pomi, voška skorocelová Dysaphis plantaginea  

Známi škodcovia, škodia saním na mladých výhonoch. Výhony zakrpatievajú a krútia 

sa. 

 

 
 

Voška jabloňová 

 



 
 

Voška skorocelová 

 



   
 

 
Ovocie je zakrpatené a znehodnotené. U drobných pestovateľov, z malým počtom 

jabloní, nie je nutná chemická ochrana.. Pri premnožení je však potrebné včas 



zasiahnuť prípravkami : Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Reldan 22 

a iné. 

 

Vlnačka krvavá Eriosoma lanigerum 

Druh vošky, ktorý škodí saním na vetvičkách. Jedince sú červenej farby, pokryté 

bielym popraškom, bezkrídle samičky majú biele vlákna podobné vate Prezimujú v 

koreňoch a kmeňoch stromov a štrbinách kôry. Larvy sa na jar rozliezajú do koruny 

jabloní. Ochrana  spočíva v použití prípravkov ako Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP a 

iné. Pri postreku použiť je nutné do roztoku pridať zmáčadlo Silwet 10 mL / 10 L. Pri 

aplikácii Mospilanu proti vlnačke a pukliciam je nutné dodržať niekoľko zásad:  

• Koncentrácia. Optimálna koncentrácia pre hubení vlnačky a puklíc je minimálne 4 

- 5 g Mospilanu 20 SP / 10 L vody. Nižšia koncentrácia  neeliminuje všetky 

jedince a môže viest k vzniku rezistentných kmeňov.  

• Ak zlyhá Mospilan, je nutne použiť insekticíd s iným mechanizmom účinku. 

Napríklad Bi 58 nove alebo alebo nesystémový Reldan 40 EC, koncentrácia 15 

mL / 10 L vody. Na zvýšenie účinnosti možno uvedení prípravok kombinovať s 

pyretroidmi v tank-mixe, napr. Karate Zeon v dávke 2 mL / 10 L . Pri aplikácii 

organofosfátov a kombinácii s pyretroidmi je nutné dávať pozor na vysokú toxicitu 

týchto insekticídov na včely; ich aplikácia je preto možná len po odkvitnutí jabloni 

a v prípade, že v okruhu 4 km nie sú včelstvá.  

 

 



 

 



Piliarka jablčná Hoplocampa testudinea 

Častý škodca jabloní, spôsobuje červivosť plodov. Samička kladie vajíčka do kvetu. 

Húsenica je schopná zničiť niekoľko plodov. Mladé larvy napred ožierajú mladé plody 

na povrchu (charakteristické obvodové jazvy a deformácie, plod neopadáva), neskôr 

vykusujú otvory smerom k jadrovníky, ktoré sú vyplnené trusom (páchne po ploštica) 

a takéto plody opadávajú. Chemická ochrana spočíva v postreku v čase, keď 

opadávajú  okvetné plátky kvetov. Stačí jeden postrek (Mospilan 20 SP, Calypso 480 

SC a Reldan 22 ). 

 



 

 



 

 

Kvetovka jabloňová Anthonomus pomorum 

Väčšie škody spôsobuje iba v blízkosti lesa alebo sadov, kde prezimuje a odtiaľ 

dospelé jedince nalietavajú na jablone. Charakteristickým príznakom sú zaschnuté, 

hnedé až čierne neotvorené kvetné puky v čase kvitnutia. V takom zárodku sa 

nachádza schovaná húsenica. Chemické ošetrenie sa vykonáva preventívne a to iba 

v miestach s jej pravidelným kalamitným výskytom. Jarné ošetrenie prípravkom 

Oleoekol sa vykona vo fenofáze myšieho uška (u kvetných pukov sa začínajú 

objavovať špičky listov), s teplotou nad 17 stupňov Celzia. Možno použiť aj Calypso 

480 SC, Bulldock 25 EC, Karate Zeon 5 CS alebo iné prípravky. 



 

 



 

 

 

 

Hryzec vodný Arvicola amphibius 

Škodca jabloní, najmä v blízkosti vodných tokov a vodných plôch. Hryzec je drobný 

hlodavec, ktorý cez deň žije v zemi a v noci vylieza na povrch za potravou. 

Nenapraviteľné škody spôsobuje na jeseň a v zime ohryzovaním koreňov ovocných 

stromov. Charakteristickým znakom sú ohryzené korene do špičky. Stopercentná 

ochrana nie je,  je nutné používať celý čas komplex opatrení. Osvedčená ale 

ekonomický náročná je sadba stromčekov do králičieho pletiva. Hryzec neznáša 

pravidelne obrábanú pôdu. Naopak trávnatý porast, a pravidelne kosenie, mu 

vyhovuje. 



 

 



 

 

 


