PRAKTICKÁ ZÁHRADA
urob si sám

náročnosť: 
čas: 2 hodiny
ľudia: uu
obdobie: jeseň/neskorá
jeseň

Ako správne rezať jadroviny

ZIMNÝ
REZ
JABLONE
V decembri je SPRÁVNY ČAS na rez jabloní. Ak výrazne nemrzne, môžeme jadroviny rezať

aj počas januára a februára. Okrem načasovania sú dôležité aj ZÁSADY SPRÁVNEHO REZU.

1. ZHODNOTENIE

2. NADBYTOČNÉ HRUBÉ KONÁRE

3. KONÁRE SMEROM HORE

Postavíme sa na miesto, odkiaľ zhodnotíme
strom a odkiaľ budeme priebežne kontrolovať postup rezu. Rozhodneme sa, ktoré
kostrové konáre upravíme.

Ako prvé odstránime najhrubšie nadbytočné konáre. Režeme ich na dvakrát. Prvú
časť zrežeme tak, aby nám ostali akési
pahýle (cca 40 – 50 cm dlhé).

Ďalej odstraňujeme konáre smerujúce
nahor a ktoré zahusťujú korunu jablone.
Snažíme sa docieliť rovnomerne hustú
a rozrastenú korunu.
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Rez jadrovín
4. NATOČENIE PÍLKY

5. KONÁROVÝ KRÚŽOK

kontrolný
zoznam
MATERIÁL
 štepársky vosk

Náradie
Konáre režeme čo najviac kolmým rezom.
Veľmi praktické je použitie otáčavej pílky.
Klasickou pílkou nám to nepôjde vždy
hladko.

Konár režeme na konárový krúžok, teda čo
najbližšie k výhonu smerujúcemu vodorovne tak, aby tento výhon nebol rezom
poškodený.

6. OPRAVA

7. HLADKÝ REZ

Všímame si aj nesprávne rezy vykonané
v minulosti. Ich dôsledkom je čapík, z ktorého rastie vlk a ktorý opravíme zrezaním
na konárový krúžok.

Rez musí byť hladký, po reze ho prstom
skontrolujeme. Inak rez zopakujeme. Platí,
že svetlé drevo je zdravé, ak sú v ňom škvrny, znamená to nekrózu.

8. KONTROLA

9. NADBYTOČNÉ MENŠIE KONÁRE

Opätovne sa staviame pred strom a kontrolujeme postup rezu, mieru zníženia
a zoštíhlenia koruny, vzdušnosť, svetelnosť
a habitus stromu.

Odstraňujeme menšie, ale stále nadbytočné konáre. Zvýšime tým svetelnosť a vzdušnosť v korune. Toto vykonáme po celom
obvode rastliny.

10. Zdravý konárový krúžok

11. ZLÉ ČAPÍKY

Správne vykonaný rez na konárový krúžok
a zdravý konárový krúžok bez nekrózy.

Nesprávne vykonaný rez na čapík spôsobuje nekontrolovateľný rast dreva, vysychanie čapíka a otvára bránu na vstup
rôznych chorôb, škodcov a infekcií.

 ručné nožnice
 otáčavá pílka

dobré

rady
Metly a vlky
Nesprávne rezaný strom je obsypaný vlkmi, ktoré vytvárajú zhluky výhonov pripomínajúce metly. Metly
alebo vlky predstavujú pre strom
iba listovú hmotu, ktorú je potrebné vyživiť. Keď ich je veľa, strom
venuje veľkú časť svojej energie len
do listov, čiže zelenej hmoty. Výsledkom je, že sa zvýši produkcia dreva
a nie plodov. Kolmo nahor rastúce
výhony nikdy neprinesú ovocie.
Takéto výhony zo stromu odstraňujeme. Bez ovocia budú aj výhony
rastúce smerom dolu, ktoré už majú
rodivosť za sebou. Odstraňujeme aj
tieto.
Pravidelnosť
Rez jadrovín vykonávame pravidelne každý rok, a to v neskorej jeseni
alebo na konci zimy a v predjarí,
záleží aj na počasí. Nesmie mrznúť
a na druhej strane sa ešte nesmú
nalievať púčiky. Rezné rany ošetríme ovocinárskym voskom, aby sme
znížili pravdepodobnosť vniknutia
a teda vzniku chorôb, škodcov a infekcií do dreva. Ak zanedbáme rez,
rodivosť nám začne klesať a začnú
sa objavovať aj choroby a škodce.
Ak vykonávame rez po viacerých
rokoch, musíme si zvoliť intenzitu
rezu. Buď zrežeme strom intenzívne
a prídeme ďalší rok o úrodu, alebo
zvolíme rez postupný a strom nám
bude dávať priebežne aj nejaké
ovocie.
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12. NEKRÓZA

13. NA PREVOD

14. ZNIŽUJEME DĹŽKU VÝHONOV

Svetlé drevo je zdravé. Ak sú v ňom škvrny,
znamená to prítomnú nekrózu, odumreté
tkanivo. Jej postup zastavíme zatretím rany
voskom po reze.

Stredne veľké konáre odstraňujeme rezom
na prevod. Podporíme tým rast perspektívnych jednoročných a dvojročných výhonov.

Rezom na prevod znižujeme aj celkovú
veľkosť koruny. Výhony neskracujeme, ale
odstraňujeme celé a dávame šancu perspektívnejším výhonom.

15. PO REZE

16. Metly

17. ČISTÝ A HLADKÝ REZ

Správnym rezom zvýšime vzdušnosť a svetelnosť koruny a zvýšime podiel kvetných
púčikov. Ponechané výhony budú mať viac
priestoru prejaviť sa.

V ďalšom kroku odstraňujeme metly, resp.
neperspektívne výhony rastúce takmer
kolmo hore. Strom takto získa „vzduch“
v korune počas sezóny.

Ostrými nožnicami odstránime metly, čisto, hladko a na konárový krúžok. Takýmto
rezom predídeme rôznym chorobám,
škodcom alebo infekciám.

18. NEPERSPEKTÍVNE

19. NA PREVOD

20. Uschnuté

Odstraňujeme aj tenšie výhony, ktoré sú už
odrodené alebo neperspektívne. Priestor
ponechávame vodorovne k smerujúcim
výhonom.

Tesne nad perspektívnym vodorovne smerujúcim výhonom vykonáme rez. Stromu
neublížime, naopak, podporíme jeho zdravý rast. Nesmú vzniknúť čapíky.

Odstraňujeme aj suché, vyschnuté alebo
poškodené výhony rezom na konárový
krúžok. Znížime tým riziko vzniku infekcií
a výskytu chorôb.

21. Napadnuté

22. DOVNÚTRA

23. KONÁROVÝ KRÚŽOK

Následne odstraňujeme výhony napadnuté
múčnatkou. Je dôležité rezom odstrániť
celú infekciu, preto výhon zrežeme až do
zdravého dreva.

Po priebežnej kontrole z blízkeho miesta,
kde sledujeme priebeh rezu, odstránime
konáre smerujúce dovnútra koruny.

Otáčavú pílku správne natočíme a vykonáme kolmý rez na konárový krúžok. Reznú
hranu zatierame štepárskym voskom.
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Rez jadrovín
24. ÚCHYTY

25. KOLMÝ REZ

môže sa zísť
Teleskopické nožnice na
konáre 650 BT Comfort

Vo finále opäť režeme pílkou hrubé drevo.
Sú to zvyšky po prvých odstránených
konároch, ktoré nám slúžili ako držiaky pri
práci na strome.

Správnym natočením otáčavej pílky
dosiahneme kolmý rez aj pri hrubých
a komplikovane rastúcich konároch. Kolmo
režeme konár, ktorý odstraňujeme.

26. SUCHÉ ČAPÍKY

27. PO ÚPRAVE

Na záver ešte skontrolujeme každý konár
a poodstraňujeme zvyšné čapíky. Obnovíme síce reznú hranu, ale zabránime rastu
vlkov a vzniku infekcií.

Strom po úprave je nižší, užší, vzdušnejší,
redší a pripravený na ďalšiu sezónu. Cieľom bolo zanechať plodivé výhony a zredukovať listovú hmotu.

Väčší dosah, väčšia sila. Dvojbrité
nožnice na konáre s teleskopickými hliníkovými výsuvnými ramenami (+ 25 cm).
Ideálne na čerstvé drevo. Špeciálny tvar
noža drží strihaný materiál v optimálnej
oblasti strihania – pre ľahký, čistý strih.
Veľké jednostranné tlmiče dorazu zo
špeciálneho plastu chránia pri práci kĺby.
Precízne brúsené
nože s nepriľnavým
povlakom. Jednoduchá starostlivosť,
bezúdržbové. Ergonomické rukoväte
so stopkou proti
skĺzavaniu a presnou
polohou ukazováka
pre pohodlnú prácu
a bezpečné držanie.
Záruka 25 rokov.
Celková dĺžka:
650 – 900 mm. Max.
priemer strihaného
konára: cca 42 mm.
Odporúčaná predajná
cena vr. DPH 50,39 €

Nové číslo
práve 0,90€
v predaji!
len za

v predajniach
tlače

Vneste do svojho interiéru
zamatovú noblesu
 Zariaďujeme domácu pracovňu
 Slávnostné stolovanie
 Koberec z kamienkov
 Ako vykúzliť medovníky
 Lekáreň na okennom parapete
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