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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Ideální doba výsadby Oxytree je na jaře v květnu nebo v červnu, po odeznění přízemních mrazíků. První krok je 
uvolňování hlubších vrstev půdy, které se dá provést s tzv. hlubokou orbou nebo pomocí kultivátoru. Pokud je třeba 
použít prostředky hubící plevel, jarní přípravu je vhodné začít třeba už v březnu, aby do doby výsadby zcela jistě uplynu-
la předepsaná doba čekání po použití herbicidů. Sazenice Oxytree našim zákazníkům poskytujeme již připravené 
přímo na výsadbu. Pokud je plánovaný čas výsadby až několikdní po jejich obdržení, skladujte je ve fóliovníku nebo na 
krytém, slunečném místě. Zalévání je nezbytné pro udržení vlhkosti kořenového systému.

1. PŘÍPRAVA PŮDY

PÉČE O SAZENICE OXYTREE ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ  DŘEVA

Pro osazování větší plochy je výhodnější použít zemědělské stroje a technologie. Pokud chcete Oxytree pěstovat na 
dosud neobdělaném území, je třeba ho očistit. Pro odstranění travin vybírejte způsob, který co nejméně zatěžuje život-
ní prostředí. Pokud dojde k použití herbicidů, vezměte v úvahu i čekací dobu! Před sázením je dobré půdu hluboce 
zaorat. Tím lze zlepšit konzistenci zeminy, hydrataci, zvýší se poměr pórů, zajistí se provzdušnění a vhodné podmínky 
na růst kořenů Oxytree.

Pro příznivý růst rostlin je nezbytná dostatečná zásoba výživy. Dávkováním organického hnojiva nebo kompostu 
můžete zvýšit nejen množství živin v půdě, ale i zlepšit její konzistenci. Bakteriální produkty mohou pomoci uvolňovat 
živiny v půdě, navíc tyto přípravky hrají důležitou roli i při vytváření příznivého půdního prostředí, čímž zvyšují biologick-
ou aktivitu v půdě. Pro zajištění počáteční potřeby živinje doporučeno použít i jiné podpůrné přípravky.
K půdnímu mixu použitému na doplnění přidejte přípravek na dezinfekci půdy nebo jiný biologický přípravek, který hubí 
housenky a hmyz, dá se tak předejít škodám způsobeným larvami a imagy. Zapracování organických hnojiv a mechan-
ické odplevelení můžeme provést současně, například při orbě. Pro zapracování větších kusů zeminy je vhodné po orbě 
ještě diskovat.

Když půda je extrémně kyselá (hodnota pH je nižší než 5), je doporučeno do ní vpravit vápno. Zavápnění však nesmí 
probíhat současně s hnojením organickým hnojivem, protože tehdy se v něm obsažený dusík promění ve čpavek a 
vypaří se do ovzduší.

Před výsadbou sazenic doporučujeme provést detailní průzkum půdy.

VÝBĚR PŮDY
Vhodná půda:

• dobře propustná, sypká konzistence,
• úroveň podzemní vody musí být hlouběji než 2 metry,
• do 6 metrů nesmí být skalnatá nebo štěrkovitá,
• ideální hodnota pH: 5-8,9.

Teplota:
• Oxytree dobře snáší rozmary počasí, vydrží při teplotním intervalu od -25 °C až +45 °C.
• Oxytree potřebuje co nejvíce světla, proto není doporučeno je vysazovat na strmé stráně orientované 

na sever a do blízkosti rostlin, které vrhají velký stín.



2. VÝSADBA

Vlastní výsadba je nejdůležitější krok. S výsadbou lze začít až po odeznění jarních mrazíků, tj. od druhé poloviny května 
a ukončit ji nejpozději na konci června. Pro dostatečný růst je důležité dodržet předepsané lhůty, nicméně počasí může 
ovlivnit období výsadby, tj. zkrátit je, ale i prodloužit. Nevýhodou pozdní výsadby je to, že stromky nebudou mít tolik 
času k růstu, aby bez větších problému přečkaly zimu.

Pokud chcete pěstovat Oxytree na dřevo, je doporučeno je sázet na vzdálenost 4×4 m nebo 4×5 m, respektive na 
vzdálenost kmene. V těchto uspořádání stromy budou mít dostatek místa k růstu a dosáhnou kýžených parametrů.
Rostliny s celým zavlaženým kořenovým systémem vyjměte z květináčů a vložte je do jamek následujícím způsobem:

• Pokud půda je jílovitá (ta je lepší oproti půdě písčité lépe udržuje vlhkost), vložte sazenice do předem nachystaných 
jamek a nasypte na ně 3-4 cm půdy.

• Pokud půda je písčitá, vložte stromky do jamek a nasypte na ně 5-7 cm půdy.

Při výsadbě nalíjte 3-5 litrů vody kolem sazenic tak, aby listí a stonky nepřišly do přímého kontaktu s vodou.

3. ZALÉVÁNÍ

Intenzita zavlažování Oxytree se liší v závislosti na vlastnostech půdy a klimatických podmínkách. Sazenice je třeba 
zalévat ihned po vysazení. Dbejte na to, aby sazenice měly první měsíc po vysázení dostatek vody. V období růstu, 
hlavně v létě, je třeba pravidelná zálivka, hlavně pokud množství srážek není dostatečné. Nejvhodnější období zalévání 
je ráno nebo večer, ale nikoliv při silném slunečním svitu. Pokud je objem srážek větší než 800 mm ročně a je 
rovnoměrný, Oxytree bude růst i bez zalévání.
S otázkami ohledně míry nebo způsobu zalévání se obraťte na naše odborníky.

Vybudování kapkového zavlažovacího systému

Podobně jako u jiných dřevin i Oxytree reaguje 
přiměřeně na kapkové zavlažování, čímž je možné 
rostlinám zajistit potřebné množství vody, aby se 
kořenový systém mohl vyvíjet v potřebném tempu a 
směru. Navíc lze do systému snadno přidat i dávkovač 
živin, tím zajistit dostatečnou výživu.
V zájmu úspory a přiměřeného rozvoje kořenového 
systému je doporučeno umístit ke každé rostlině dvě 
kropící hlavice. Hlavice je třeba umístit tak, aby rostlina 
nepřišla s vodou do přímého kontaktu, tj. vzdálenost 
mezi rostlinou a hlavicemi musí být 35 cm. V písčité 
půdě 25 cm.
Při této metodě je frekvence zavlažování 2 krát až 
3krát za týden a spotřeba vody na rostlinu za týden je 
přibližně 15 litrů. Jak kořeny sílí, je během období růstu 
potřeba množství vody navýšit, zároveň však lze snížit 
frekvenci zavlažování na jednou až 2krát za týden.



4. OCHRANA PROTI DIVOKÉ ZVĚŘI

První výhonky nově zasazených stromků jsou oblíbenou potravou divoké zvěře. Ochranu proti takové škodě lze řešit 
dvěma způsoby:

1. Oplotit celou plantáž. 
2. Opatřit každý stromek vlastní ochranou. To vypadá tak, že kolem každého stromek umístíme 3 asi 1,5 m vysoké kůly 

a kolem nich napneme síť do výšky alespoň 1 m.

5. REGULACE PLEVELU

Pokud jsme neinstalovali kropicí systém už při výsadbě, před jeho instalací je dobré diskování provést nejen podél řad, 
ale i příčně. Tímto způsobem se dá výrazně snížit nárok na manuální práci.
Obzvlášť v počátečním období je nutné okolí stromku odplevelit, protože plevel odebírá sazenicím vodu a živiny, což 
ohrožuje jejich růst. V období ihned po výsadbě je doporučeno půdu v okruhu o 70 cm odplevelit, a toto dále v prvních 
šesti měsících dle úrovně rozrůstání plevelu pravidelně opakovat. Jak roky plynou, stromy se rozrůstají a vrhají stále 
větší stín, tím pádem je čím dál méně potřeba starat se o plevel.  Od třetího roku má plevel mezi řádky následující přínosy:

• Posekaný plevel se dostane do půdy, čímž doplňuje živiny a zlepšuje konzistence půdy (tento efekt se dá zvýšit 
pomocí bakteriálních přípravků).

• Snižuje erozi půdy.
• Při deštivém počasí zajišťuje pevnost půdy.
• Zlepšuje propustnost půdy.



7. PÉČE O STROMY A JEJICH OŘEZÁVÁNÍ

Na jaře po výsadbě je doporučeno stromy ořezat, což 
je třeba udělat ihned poté, co odeznění mráz. Tempo 
růstu neořezaných stromů bude pomalejší. Při 
ořezávání, veďte řez šikmo ke stromku přibližně 5 cm 
nad zemí. Tím posilujeme kořenový systém stromů a 
podporujeme rovný růst kmene. Po ořezu strom vyraší 
a po vybrání nejsilnějšího výhonku je nutné všechny 
ostatní odstranit. Z ponechaného výhonku se vyvine 
dospělý strom. 

V druhém roce je třeba větve, ještě před tím než 
zdřevnatí, seříznout, tím se zamezí tomu, aby později 
zanechaly stopy na dřevě. Větvičky, které rostou mezi 
listy a kmenem a jejich délka je maximálně mezi 10 až 
20 cm, je třeba odstranit.

6. DOPLŇOVÁNÍ ŽIVIN

Oxytree se dokáže přizpůsobit a růst i v půdě s nízkým 
obsahem živin, nicméně aby byl výnosný a mohl růst 
rychle a zdravě, je dostatečná zásoba živin nezbytně 
nutná. Dostatečná zásoba živin se dá zaručit dodáním 
živin před výsadbou. Kvůli rychlému růstu Oxytree je 
však doplnění živin nutné i po výsadbě.

Otázka doplňování živin je mimořádně složitá. Už 
během výsadby je důležité vpravit do půdy organické 
hnojivo, doplnit živiny je doporučeno ihned v následu-
jícím roce. Zdroj živin může být chemický, biologický i 
přírodní. Množství vždy určuje obsah a složení přiro-
zených živin v zemině.  S ohledem na životní prostředí 
je dobré použít přírodní hnojivo a biologické přípravky 
jako GeoAgit nebo AlgaSanBa. O biologických 
přípravcích vyvinutých speciálně pro Oxytree najdete 
více informací v příloze tohoto návodu na výsadbu.

Dále je doporučeno listí, které v zimě opadalo, nechat 
na zemi, a posléze je zaorat do půdy, čímž se zlepší její 
kvalita a složení.



2. VÝSADBA

Vlastní výsadba je nejdůležitější krok. S výsadbou lze 
začít až po odeznění jarních mrazíků, tj. od druhé 
poloviny května a ukončit ji nejpozději na konci června. 
Pro dostatečný růst je důležité dodržet předepsané 
lhůty, nicméně počasí může ovlivnit období výsadby, tj. 
zkrátit je, ale i prodloužit. Nevýhodou pozdní výsadby 
je to, že stromky nebudou mít tolik času k růstu, aby 
bez větších problému přečkaly zimu.

Pokud chcete pěstovat Oxytree na dřevo, je dopo-
ručeno je sázet na vzdálenost 4×4 m nebo 4×5 m, 
respektive na vzdálenost kmene. V těchto uspořádání 
stromy budou mít dostatek místa k růstu a dosáhnou 
se kýžených parametrů.
Rostliny s celým zavlaženým kořenovým systémem 
vyjměte z květináčů a vložte je do jamek následujícím 
způsobem:

• Pokud půda je jílovitá (ta lepší oproti půdě písčité 
lépe udržuje vlhkost), vložte sazenice do předem 
nachystaných jamek a nasypte na ně 3-4 cm půdy.

• Pokud půda je písčitá, vložte stromky do jamek a 
nasypte na ně 5-7 cm půdy.

Při výsadbě nalijme 3-5 litrů vody kolem sazenic tak, 
aby listí a stonky nepřišly do přímého kontaktu s vodou.

1. PŘÍPRAVA PŮDY

PÉČE O SAZENICE OXYTREE JAKOŽTO O OKRASNOU DŘEVINU

Pomocí vrtáku si připravíme jamky o rozměru 
35×35×100–120 cm. Zbavíme je kamínků atd., aby 
kořeny neměly překážky v růstu. Na naplnění jamek je 
doporučeno zeminu promíchat s uleželou chlévskou 
mrvou nebo s kompostem, čímž v prvních letech 
zajistíme dostatečnou výživu. Dále je dobré použít další 
podpůrné přípravky. K půdnímu mixu na naplnění jamek 
přidejte přípravek na dezinfekci půdy nebo biologický 
přípravek, který vyhubí housenky a hmyz, dá se tak 
předejít škodám způsobeným larvami a imagy.

Když je půda extrémně kyselá (hodnota pH je nižší než 
5), je doporučeno do ní vpravit vápno. Zavápnění však 
nesmí probíhat současně s hnojením organickým 
hnojivem, protože tehdy se v něm obsažený dusík 
promění ve čpavek a vypaří se do ovzduší.



3. ZALÉVÁNÍ

Intenzita zavlažování Oxytree se liší v závislosti na vlastnostech půdy a klimatických podmínkách. Sazenice je třeba 
zalévat ihned po vysazení. Dbejte na to, aby sazenice měly první měsíc po vysázení dostatek vody. V období růstu, 
hlavně v létě, je třeba pravidelná zálivka, hlavně pokud množství srážek není dostatečné. Nejvhodnější období zalévání 
je ráno nebo večer, ale nikoliv při silném slunečním svitu. Pokud je objem srážek větší než 800 mm ročně a je 
rovnoměrný, Oxytree bude růst i bez zalévání. V průměru to činí 15 litrů za rostlinu za týden.
S otázkami ohledně míry nebo způsobu zalévání se obraťte na naše odborníky.

4. OCHRANA PROTI DIVOKÉ ZVĚŘI

První výhonky nově zasazených stromků jsou oblíbenou potravou divoké zvěře. Ochranu proti takové škodě lze řešit 
dvěma způsoby:

1. Oplotit celou plantáž.
2. Opatřit každý stromek vlastní ochranou. To vypadá tak, že kolem každého stromek umístíme 3 asi 1,5 m vysoké kůly 

a kolem nich napneme síť do výšky alespoň 1 m.

5. REGULACE PLEVELU

Obzvlášť v počátečním období je nutné okolí stromku odplevelit, protože plevel odebírá sazenicím vodu a živiny, což 
ohrožuje jejich růst. V období ihned po výsadbě je doporučeno půdu v okruhu o 70 cm odplevelit, a toto dále v prvních 
šesti měsících dle úrovně rozrůstání plevelu pravidelně opakovat. Jak roky plynou, stromy se rozrůstají a vrhají stále větší 
stín, tím pádem je čím dál méně potřeba starat se o plevel.



Na jaře po výsadbě je doporučeno stromy ořezat, což 
je třeba udělat ihned poté, co odeznění mráz. Tempo 
růstu neořezaných stromů bude pomalejší. Při 
ořezávání, veďte řez šikmo ke stromku přibližně 5 cm 
nad zemí. Tím posilujeme kořenový systém stromů a 
podporujeme rovný růst kmene. Po ořezu strom vyraší 
a po vybrání nejsilnějšího výhonku je nutné všechny 
ostatní odstranit. Z ponechaného výhonku se vyvine 
dospělý strom. 

V případě, že jste vysadili Oxytree jako okrasnou 
dřevinu, nemusíte v druhém roce odstranit boční 
výhonky, protože později z nich vyrostou větve. Díky 
tomu se Oxytree stane ozdobou vaší zahrady a 
poskytne příjemný stín pod jeho korunou.

6. DOPLŇOVÁNÍ ŽIVIN

Oxytree se dokáže přizpůsobit a růst i v půdě s nízkým 
obsahem živin, nicméně aby byl výnosný a mohl růst 
rychle a zdravě, je dostatečná zásoba živin nezbytně 
nutná. Dostatečná zásoba živin se dá zaručit dodáním 
živin před výsadbou. Kvůli rychlému růstu Oxytree je 
však doplnění živin nutné i po výsadbě.

Otázka doplňování živin je mimořádně složitá. Už 
během výsadby je důležité vpravit do půdy organické 
hnojivo, doplnit živiny je doporučeno ihned v následu-
jícím roce. Zdroj živin může být chemický, biologický i 
přírodní. Množství vždy určuje obsah a složení přiro-
zených živin v zemině.  S ohledem na životní prostředí 
je dobré použít přírodní hnojivo a biologické přípravky 
jako GeoAgit nebo AlgaSanBa. O biologických 
přípravcích vyvinutých speciálně pro Oxytree najdete 
více informací v příloze tohoto návodu na výsadbu.

7. PÉČE O STROMY A JEJICH OŘEZÁVÁNÍ
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