
 

 

Ovocná záhrada 

 pokračovať v štepení ovocných drevín(očkovanie, vrúbľovanie) 

 kyprenie pôdy, závlaha 

  výdatne zavlažovať jahody, maliny, po odkvitnutí 

prihnojiť 

  trsy  jahôd podložiť ( fólia, plastové podložky, stružliny ... 

 ochrana pred neskorými mrazíkmi(zadymovanie, rosenie) 

 prihnojovanie priemyselnými hnojivami 

 ošetrovanie proti chorobám, škodcom 

 vylamovanie nerodivých letorastov viniča, vyväzovanie ostatných 

 vrúbľovanie ríbezlí, egrešov za zelena 

 ošetrenie štepencov – kontrola ujatia, uvoľňovanie úväzku ,aby sa 

hrubnúce kmene „nezaškrtili“ 

 

Nepriame vegetatívne rozmnožovanie – očkovanie 

 

- je  spôsob rozmnožovania, keď sa na podpník prenáša očko = vyzretý 

púčik so štítkom kôry 

 

Rozdelenie  očkovania podľa obdobia, v ktorom sa očkuje : 

1/ očkovanie na bdiaci  púčik – robí sa na jar, od ½ mája do ½ júna v čase 

prvej miazgy a z púčika vyrastie výhonok  - letorast v tom istom roku 

 

2/ očkovanie na spiace očko – robí sa v júli až auguste v čase prúdenia druhej 

miazgy, potom očko „spí“, i keď je ujaté;  výhonok - letorast vyrastie  až na 

jar v budúcom roku 

 

Najčastejšie spôsoby  -  technika očkovania : 

1/ na T spôsob  

2/ Forkertovo – robí sa nezávisle na prúdení miazgy, v suchých oblastiach 

3/ nikolovanie – metóda podľa P. Nikolina , používa sa na zlepšenie zrastania 

odrôd hrušiek, ktoré majú zlú afinitu( znášanlivosť) s dulovým podpníkom 

4/prstencové – používa sa najviac  u orecha 



 

Postup práce pri očkovaní na T spôsob 

 

- na podpníku narezať zárez v tvare písmena T 

- kôru opatrne  otvoriť a dovnútra zasunúť pripravené očko –má mať dl   

cca 3 cm 

- odrezať kôru očka, ktorá presahuje priečny rez 

- ranu zaviazať PVC, gumovou páskou, lykom 

- nie je potrebné zatierať štepárskym voskom,  lebo rana je malá 

- po ujatí očka , zvyšok  listovej stopky odpadne pri jemnom dotyku 

- po ujatí očka uvoľniť úväz na opačnej strane, ako bolo umiestnené očko 

 

 

Vrúbľovanie za zelena 

 

 je časté pri  štepení egreša, ríbezlí, josty 

 vhodný termín je máj – začiatok júna 

 ako podpník slúži ríbezľa zlatá - meruzalka 

 používa sa vrúbľovanie do rázštepu  

 vrúbeľ je potrebné presne umiestniť  do stredu 

podpníka 

 listové čepele skrátiť na  ½, aby sa zmenšila  plocha  

 vyparovania 

 pracovať rýchlo, aby rezné rany nezaschli 

 ranu je lepšie uviazať jemnou gumovou páskou,  

          (nastrihať napr. z chirurgických  rukavíc) 

    miesto vrúbľovania nezatierať štepárskym voskom 

 

 



  Okrasná záhrada 

  zakladanie trávnika –sejbou, položením   

      trávneho koberca 

 pravidelné  kosenie, prihnojovanie, 

závlaha trávnika 

  rez a tvarovanie živých plotov a solitérov  

 

 po odkvete rezať skoro kvitnúce kry(zlatovka) 

 odstrániť odkvitnuté súkvetia  orgovánu 

 skrátiť  bočné výhonky vistérie na podporu  

tvorby kvetných  púčikov pre budúci rok   

         

 u očkovaných ruží odstrániť plané výhonky  

 výsadba drevín s koreňovým balom 

novovysadené dreviny ľahko tieniť a rosiť 

 

 výsadba hľúz georgín, mečíkov 

 výsadba  predpestovaných letničiek na 

záhony,  do nádob 

 vyložiť črepníkové  kvetiny na 

„letnenie“ von na  terasy, loggie, balkóny   

       

 odstraňovanie odkvitnutých kvetov tulipánov, narcisov ... 

 odburiňovanie  kvetinových záhonov , 

skalky 

 zavlažovanie  

 ochrana proti chorobám, škodcom 

 prihnojovanie kvetín, okrasných drevín  

              špeciálnymi     hnojivami   

               



Pripravila : Ing. Hana Szabóová 

 

 

Zeleninová záhrada 

 

 výsevy uhoriek, tekvice, melónov, kukurice, 

fazule 

 výsevy ďalšej série mrkvy, kalerábu, hrachu, 

šalátu pre postupný zber 

 

 výsadba  predpestovaných sadeníc 

uhoriek,  rajčín, papriky, 

baklažánu, zeleru, majoránu 

 okopávanie  hriadok zeleniny 

  jednotenie mrkvy,  petržlenu 

 v čase sucha zalievanie, hlavne mladých rastlín 

 starostlivá kontrola výskytu škodcov, chorôb v skleníkoch, 

fóliovníkoch 

 včasná chemická ochrana proti                                            

chorobám, škodcom, burinám 

 

 postupný zber prvej úrody  skorej zeleniny – špenát, 

šalát, čínska kapusta, kaleráb, reďkovka ... 

 

 

 


