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Jarný rez ovocných stromov a kríkov.
Rez ovocných stromov je jedným z najúčinnejších a najdôležitej-
ších pestovateľských opatrení. Je súčasťou tvarovania koruny a 
významne ovplyvňuje rodivosť. Vyznačuje sa vysokou účinnos-
ťou zásahov, pri ktorých redukujeme  reprodukčné orgány (kvet-
né puky) a aktivizujeme rastové procesy. 

Skorý jarný rez sa veľmi výrazne prejaví v bujnom raste stromu po-
čas krátkeho obdobia na začiatku vegetácie. Rezom konárov, ro-
divého obrastu, alebo jednoročných výhonkov, prípadne ich časti 
v podstate odstraňujeme kvetné puky. Redukciou kvetných pukov 
šetríme sily stromu a zabraňujeme mu dostať sa do vyčerpanosti.
Previsajúce konáre na jadrovinách signalizujú rodenie drobného 
brakového ovocia a je potrebné ich skrátiť až po výhonky, ktoré 
smerujú šikmo hore. Tým dosiahneme čiastočné zmladenie koru-
ny a úrodu kvalitného ovocia. Hrubé staré konáre pri zmladzova-
ní neodstraňujeme naraz, ale postupne v priebehu niekoľkých ro-
kov. Po reze hrubé rany začistime ostrým nožom (žabkou), hlav-
ne okrajovú kôru a zatrieme latexom alebo stromovým balzamom.
Rez v období vegetačného pokoja (zimný, predjarný a na začiat-
ku vegetácie) podporuje stromy v procese rastu. Naproti tomu rez 
v období vegetácie podporuje rodivosť (tvorbu kvetných pukov). 
Toto predurčuje predjarný a jarný rez hlavne pre staršie stromy. 
Rez ovplyvňuje rodivosť, ale tá je podmienená celým radom ďal-
ších činiteľov ako je hnojenie, postreky proti chrastavitosti, škod-
com a pod. U starších stromov sa jarným rezom snažíme otvoriť 
korunu, aby sme ju presvetlili, čím zabránime aj šíreniu hubových 
ochorení a škodcov.
Hlavnou úlohou rezu mladých stromčekov je tvarovanie plánova-
ného tvaru koruny ovocného stromu. Súčasne sa snažíme doviesť 
strom čím skôr do rodivosti. K tomu je potrebné dodržať určité 
zásady. Stromky by mali byť vysadené na vzdialenosť podlá typu 
podpníka a naštepeného kultivaru. Neprehnojujeme dusíkom. Až 
do začiatku rodivosti režeme menej, alebo vôbec, aby sme dosiah-
li čím skoršiu a bohatšiu rodivosť. V maximálnej miere šetríme ter-
minálne púčiky. Uprednostňujeme  letný rez na úkor rezu v obdo-
bí vegetačného pokoja. V korune nezapestovávame nadmerný po-
čet kostrových konárov. Stromy s hustou korunou majú málo slnka 
vo vnútri koruny a trpia hubovými chorobami. Vzdialenosť medzi 
bočnými kostrovými konármi na stredníku vo vertikálnom smere 
nechávame 15-20 cm. Na urýchlenie  rodivosti môžeme použiť na-
kláňanie, ohýbanie konárov, zárezy, škrtenie a pod. Rez vrcholové-
ho terminálu využívame, ak potrebujeme udržať strom v určitých 
hraniciach čo do výšky a šírky. Zmladením rodivého obrastu do-
sahujeme vyššiu kvalitu ovocia a jeho redukciu. Pamätajme, že hl-
boký rez podporuje rast a mierny rez podporuje rodivosť. Ošetre-
nie po reze je dôležité, pretože otvorené rany často napádajú dre-
vokazné huby.
Kôstkoviny v predjarnom a jarnom období nerežeme, aby sme za-
bránili tvorbe glejotoku. Rez si ponecháme na čas vegetácie, ale-

bo hneď po zbere. S rezom egrešov a ríbezlí môžeme začať už vo 
februári, ak nám to počasie dovolí. Odstraňujeme konáre staršie 
ako  5 rokov, presvetľujeme koruny a odstraňujeme krátke koreňo-
vé výhonky. U egrešov skracujeme jednoročné výhonky asi o jednu 
tretinu, slabšie na  jedno až dve očká. Zlepší sa nám kvalita plodov, 
podporí rast nových výhonkov a obmedzí  šírenie múčnatky ame-
rickej, ktorej spóry prezimujú väčšinou na koncových očkách le-
torastov. Ríbezle TITANIE nerežeme ani neskracujeme letorasty, 
pretože sa tým pripravujeme o úrodu. Zmladzujeme až po 5-tich 
rokoch len v prípade prestarnutých konároch. Pamätajme už teraz 
na zakúpenie ochranných postrekov na múčnatku, chrastavitosť, 
proti piliarke  slivkovej, aby sme  ich v prípade potreby mali poru-
ke. Pri červených ríbezliach sa obmedzíme len na odstránenie pre-
stárlych a suchých konárov a odstránime slabé prebytočné mladé 
výhonky.
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