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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
Ideálnou sezónou výsadby Oxytree je jar, kedy už prízemné mrazy neohrozujú sadenice, t. j. v mesiacoch máj-jún. 
Prvým krokom je uvoľnenie hlbších vrstiev pôdy hlbokou orbou alebo rozvoľňovaním. V prípade potreby použitia 
herbicídov, by mala príprava pôdy prebehnúť začiatkom marca, aby do výsadby bezpečne uplynula čakacia doba 
herbicídu. Naši zákazníci dostanú sadenice Oxytree pripravené na výsadbu. Ak je plánovaný čas výsadby niekoľko dní 
po ich doručení, uskladnite sadenice vo fóliovníku alebo na krytom slnečnom mieste. Nevyhnutné je aj minimálne 
polievanie, aby sme udržali vlhkosť koreňového systému. 

1. PRÍPRAVA PÔDY

STAROSTLIVOSŤ O OXYTREE VYSADENÝCH NA PLANTÁŽI 

Ak chcete vysadiť stromy Oxytree na väčšej ploche, t. j. chcete si založiť plantáž, odporúča sa použiť poľnohospodár-
ske stroje a agrotechnológie. Ak chcete zasadiť neobrobenú plochu, odporúča sa začať vyprataním územia. Pri 
odstránení bylín skúste zvoliť takú metódu, ktorá najmenej zaťaží prostredie. V prípade použitia herbicídov vezmite do 
úvahy jej čakaciu dobu! Pred výsadbou sa odporúča kultivovať pôdu, čím vylepšíte štruktúru pôdy a jej schopnosť 
zadržania vody, zvyšuje sa pomer pórov, prevzdušňujete zem a vytvoríte priaznivejšie prostredie pre rozvoj koreňového 
systému Oxytree. 

Pre priaznivý rast stromčekov je správna výživa nevyhnutná.  Hnojivom alebo kompostom nielen zvýšite prísun živín, ale 
zlepšíte aj štruktúru pôdy. Rôzne bakteriálne produkty môžu dopomôcť uvoľniť živiny v pôde, navyše tieto prípravky môžu 
hrať dôležitú úlohu pri vytvorení priaznivých podmienok pre organizmy žijúce v pôde: zvyšuje sa biologická aktivita v 
pôde. Na začiatku sa odporúča použiť aj ďalšie stimulátory rastu v záujme zabezpečenia potrebného množstva energie 
pre rastlinu. Pri vypĺňaní jám zmiešajte zem s prípravkom na sterilizáciu pôdy alebo biologickým prípravkom na 
odstránenie lariev a hmyzu, čím predídete škody spôsobené larvami a imágami, ktoré žijú v zemi. Do pôdy je možné 
zapracovať organické hnojivá a v tom istom čase realizovať mechanické odstránenie buriny, napríklad oraním. Na 
odstránenie väčších hrúd sa po orbe odporúča diskovanie a vláčenie.

V prípade extrémne kyslej pôdy (pH nižšie ako 5) sa odporúča obohatiť pôdu vápencom. Vápenec sa nemôže pridať 
súčasne s organickým hnojivom, lebo v tom prípade by sa obsah dusíka organického hnojiva zmenil na amoniak a 
vyparil by sa do atmosféry.

Pred založením plantáže sa odporúča vykonať podrobnejšiu analýzu pôdy. 

VÝBER OBLASTI
Vhodná pôda: 

• dobrá schopnosť zadržania vlhkosti, sypká pôda; 
• hladina podzemnej vody je pod 2 m; 
• do hĺbky 6 m nesmie byť prítomná vrstva štrku;
• ideálne pH pôdy je medzi 5 a 8,9. 

Teplota: 
• Oxytree dobre znáša extrémne počasie od teploty -25 °C až do +45 °C. 
• Oxytree potrebuje čo najviac slnečného svetla, preto ho nevysádzajte na strmé a severne orientvané 

svahy, ani v blízkosti iných plantáží, ktoré vrhajú veľký tieň. 



2. VÝSADBA 

Termín výsadby je najvýznamnejším momentom. Výsadbu sa odporúča začať až po uplynutí jarných mrazov, cca. od 
polovice mája, a ukončiť práce najneskôr na konci júna. V záujme vhodného vývoja je dôležité, aby ste dodržali termíny, 
avšak počasie tiež vplýva na sezónu výsadby, môže ju predĺžiť alebo skrátiť. Neskorá výsadba hrozí s nevýhodou, že 
kvôli nej sadenice nebudú mať dosť času na to, aby sa posilnili a prežili zimu. 

Pre pestovanie Oxytree ako stavebné drevo je odporúčané sadiť v spone 4x4 alebo 4x5, resp. ponechať medzi sadeni-
cami vzdialenosť koreňov. V takýchto usporiadaniach majú rastliny dostatočný priestor na dosiahnutie požadovaných 
parametrov. 
Počas výsadby vyberte sadenice z črepníkov spolu s vlhkou zemou a umiestnite ich do vopred pripravených jám s 
ohľadom na nasledovné faktory: 

• Ak je pôda hlinitá (ktorá má lepšiu schopnosť zadržania vody ako piesočnatá pôda), umiestnite sadenice do vopred  
pripravenej jamy, potom pôdny bal pokryte vrstvou zeme vysokou 5–7,5 cm. 

• Ak je pôda viac piesčitá, umiestnite sadenice do vopred pripravenej jamy, potom pôdny bal pokryte vrstvou zeme 
vysokou 10–12,5 cm. 

Ihneď po výsadbe polejte pôdu okolo sadeníc 3 až 5 litrami vody, ale dbajte na to, aby listy a kmeň neprišli do kontaktu 
s vodou. 

3. ZAVLAŽOVANIE 

Intenzita zavlažovania Oxytree sa líši v závislosti od vlastností pôdy a klimatických podmienok. V každom prípade 
sadenice musia byť poliate ihneď po zasadení. Dbajte na to, aby sadenice mali prvý mesiac po vysadení dostatok vody, 
aby mohli zapustiť korene. V období rastu, najmä v lete, je zavlažovanie nevyhnutné, ak objem prirodzených zrážok nie 
je dostatočný. Polievať je najlepšie v ranných alebo večerných hodinách, v žiadnom prípade nie pri silnom slnečnom 
žiarení. Ak je ročný objem zrážok viac ako 800 mm, Oxytree budú pekne rásť aj bez zavlažovania. 
O potrebnom množstve vody a vhodných spôsoboch zavlažovania sa môžete informovať u našich odborných pracovníkov. 

Vybudovanie kvapkového zavlažovacieho systému 

Rovnako ako plantáže iných drevnatých rastlín, aj 
Oxytree sa dobre darí, ak je použité kvapkové 
zavlažovanie, čím zabezpečíte dostatočné množstvo 
vody, ktoré rastlina potrebuje na správny vývoj svojho 
koreňového systému. Do takéhoto zavlažovacieho 
systému sa ľahšie napája dávkovač roztoku, čo 
zjednoduší dopĺňanie živín. 
Odporúča sa použitie dvoch zavlažovacích hlavíc pre 
každú rastlinu v záujme ekonomickosti a správneho 
vývoja koreňového systému. Rastliny nesmú prísť do 
priameho kontaktu s vodou, preto hlavice musia byť 
umiestnené 35 cm od rastlín, alebo v prípade piesčitej 
pôdy by vzdialenosť mala byť 25 cm. 
Použitím tejto metódy je frekvencia zavlažovania počas 
prvých mesiacov 2-3 krát za týždeň a cca. 15 litrov/sad-
enica/týždeň. Keď je koreňový systém rastliny dosta-
točne silný, je potrebné zvýšiť množstvo vody počas 
obdobia rastu, a polievať už iba 1-2 krát za týždeň.



4. OCHRANA PROTI ZVERI 

Mladé výhonky novovysadených stromčekov sú obľúbenou stravou zveri. Ochrana proti zveri sa spravidla uskutoční 
dvoma spôsobmi: 

1. Oplotenie celej plantáže. 
2. Ohradenie rastlín jednotlivo. V tomto prípade umiestnime okolo sadenice 3 ks pevných 1,5 metrových tyčí a okolo 

nim natiahneme drôtenú sieť metrovej výšky. 

5. REGULÁCIA BURINY 

V prípade, že ste pri výsadbe nenainštalovali zavlažovací systém, do vybudovania systému sa odporúča vykonať 
diskovanie nielen pozdĺž smeru radov, ale aj priečne. Tak sa dá výrazne znížiť potrebu manuálnej práce. 

V počiatočnom období je obzvlášť dôležité odstrániť burinu okolo sadeníc, lebo burina by mohla pohltiť vodu a živiny z 
pôdy skôr ako sa k nim dostanú korene stromčekov, čo by mohlo ohroziť ich rast. V období ihneď po výsadbe sa odporúča 
odstraňovať burinu v okruhu 70 cm okolo sadeníc a tento proces v závislosti od rastu buriny pravidelne opakovať počas 
prvých 6 mesiacov. Ako roky plynú, Oxytree dávajú väčší a väčší tieň, preto je potrebné venovať sa odstraňovaniu buriny 
čoraz menej. Od 3. roku sa odporúča burinu ponechať medzi radmi a využiť jej pozitívne vlastnosti: 

• Zapracovaním pokosenej buriny do zeme môžete obohatiť pôdu, aby ako živina vylepšila jej štruktúru (tento účinok 
sa dá zvýšiť bakteriálnymi prostriedkami na rozkladanie celulózy). 

• Zníži eróziu pôdy. 
• Umožňuje lepšiu prístupnosť oblasti vo vlhkom počasí.  
• Zlepšuje schopnosť pôdy zadržať vodu.  



7. STAROSTLIVOSŤ A PREREZÁVANIE 

Stromy je potrebné na jar, v roku nasledujúcom po 
roku výsadby, zrezávať, čo urobte po uplynutí mrazov. 
Miera rastu stromov, ktoré nie sú zrezané bude 
pomalšia. Pri zrezávaní veďte rez na stromčeku šikmo, 
blízko pri zemi, teda približne 5 cm nad zemou. 
Zrezávanie stromov touto metódou posilňuje ich 
koreňový systém a pomáha rovnému rastu kmeňu. Po 
zrezaní sa objavia nové výhonky. V tejto fáze si musíte 
vybrať najsilnejší výhonok, ktorý si ponechajte a 
všetky ostatné odstráňte. Z ponechaného výhonku 
vyrastie dospelý strom. 

V druhom roku je potrebné odstrániť výhonky skôr ako 
zdrevnatejú, aby na dreve nezostali kazy. Konáre 
rastúce medzi kmeňom a konármi s listami treba 
odstrániť ešte kým majú maximálne 10–20 cm. 

6. DOPLNENIE ŽIVÍN 

Oxytree dokáže rásť v pôde s nízkym obsahom živín. 
Avšak, aby stromy produkovali veľký výnos a rástli 
rýchlo a zdravo, pôda bohatá na živiny je nevyhnut-
nosťou. Dostatočný prívod živín môžete najlepšie 
zaistiť hnojením pred výsadbou. Kvôli rýchlemu rastu 
Oxytree bude pravdepodobne nutné doplniť živiny aj 
po výsadbe.

Otázka doplnenia živín je veľmi zložitá. Pri výsadbe je 
dôležité obohatiť pôdu organickým hnojivom, ale 
odporúča sa doplniť živiny už v prvom roku po výsad-
be. Živiny môžu pochádzať z chemických, biologických 
či prírodných zdrojov. Ich množstvo vždy závisí od 
prirodzeného obsahu živín a zloženia pôdy. V duchu 
ekologického pestovania sa odporúča použiť organ-
ické hnojivá či biologické prípravky, akými sú napríklad 
GeoAgit alebo AlgaSanBa. Viac informácií o 
prípravkoch na dodávanie živín vyvinutých špeciálne 
pre Oxytree získate z prílohy tohto Návodu na výsad-
bu.
Odporúča sa každý rok nechať listy, ktoré na jeseň 
opadnú, na zemi a vpracovať ich do pôdy v záujme 
vylepšenia jej kvality a zloženia. 



2. VÝSADBA 

Termín výsadby je najdôležitejším momentom. Výsad-
bu sa odporúča začať až po uplynutí jarných mrazov, 
cca. od polovice mája. Pokiaľ máte len pár kusov 
sadeníc Oxytree, môžete sezónu výsadby predĺžiť. 
Napriek tomu sa odporúča dodržať termíny v záujme 
správneho vývoja rastliny, keďže sa môže stať, že 
sadenice nebudú mať dosť času na to, aby sa posilnili 
a prežili zimu. 
Počas výsadby vyberte sadenice z črepníkov spolu s 
vlhkou zemou a potom ich umiestnite do vopred 
pripravených jám s ohľadom na nasledovné faktory: 

• Ak je pôda hlinitá (ktorá má lepšiu schopnosť 
zadržania vody ako piesočnatá pôda), umiestnite 
sadenice do vopred pripravenej jamy, potom 
pôdny bal pokryte vrstvou zeme vysokou 2–3 cm. 

• Ak je pôda viac piesčitá, umiestnite sadenice do 
vopred pripravenej jamy, potom pôdny bal pokryte 
vrstvou zeme vysokou 4–5 cm. 

Ihneď po výsadbe polejte pôdu okolo sadeníc 3 až 5 
litrami vody, ale dbajte na to, aby listy a kmeň neprišli 
do kontaktu s vodou. 

1. PRÍPRAVA PÔDY

STAROSTLIVOSŤ O OXYTREE AKO OKRASNÚ DREVINU

Vykopte jamy veľkosti aspoň 35 × 35 × 100–120 cm. 
Odporúča sa použitie zemného vrtáka. Jamy vyčistite, 
t. j. odstráňte kamene, aby neprekážali rastu koreňov. 
Pri vypĺňaní jám sa odporúča zmiešať zem so zrelým 
maštaľným hnojom alebo kompostom, čím môžete 
zabezpečiť správnu výživu rastliny v prvom období. 
Ďalej sa odporúča požiť rôzne stimulátory rastu v 
záujme podpory spotreby energie. Zem, ktorou chcete 
vyplniť jamy, zmiešajte s prípravkom na sterilizáciu 
pôdy alebo biologickým prípravkom na odstránenie 
lariev a hmyzu, čím môžete predísť škody spôsobené 
larvami a imágami, ktoré žijú v zemi.

V prípade extrémne kyslej pôdy (pH je nižšie ako 5) sa 
odporúča obohatiť pôdu vápencom. Vápenec sa 
nemôže pridať súčasne s organickým hnojivom, lebo 
v tom prípade by sa obsah dusíka organického hnojiva 
zmenil na amoniak a vyparil by sa do atmosféry. 



3. ZAVLAŽOVANIE 

Intenzita zavlažovania Oxytree sa líši v závislosti od vlastností pôdy a klimatických podmienok. V každom prípade sadenice 
musia byť poliate ihneď po zasadení. Dbajte na to, aby sadenice mali prvý mesiac po vysadení dostatočné množstvo 
vody, aby mohli zapustiť korene. V období rastu, najmä v lete, je zavlažovanie nevyhnutné, ak objem prirodzených zrážok 
nie je dostatočný. Polievať je najlepšie v ranných alebo večerných hodinách, ale v žiadnom prípade nie pri silnom 
slnečnom žiarení. Ak je ročný objem zrážok viac ako 800 mm, Oxytree budú pekne rásť aj bez zavlažovania. 
Potrebné množstvo vody záleží od priemerného ročného množstva zrážok danej oblasti a tiež od jeho rozloženia. 
V priemere je to 15 litrov/sadenica/týždeň. 

4. OCHRANA PROTI ZVERI 

Mladé výhonky novovysadených stromčekov sú obľúbenou stravou zveri. Ochrana proti zveri sa spravidla uskutoční 
dvoma spôsobmi: 

1. Oplotenie celej plantáže. 
2. Ohradenie rastlín jednotlivo. V tomto prípade umiestnime okolo sadenice 3 ks pevných, cca. 1,5 metrových tyčí a 

okolo nim natiahneme drôtenú sieť metrovej výšky. 

5. REGULÁCIA BURINY 

V počiatočnom období je obzvlášť dôležité odstrániť burinu okolo sadeníc, lebo burina pohltí vodu a živiny z pôdy skôr ako 
sa k nim dostanú korene stromčekov, čo by mohlo ohroziť ich rast. V období ihneď po výsadbe sa odporúča odstrániť 
burinu v okruhu 70 cm okolo sadeníc a tento proces, v závislosti od rastu buriny, pravidelne opakovať počas prvých 6 
mesiacov. Ako roky plynú, Oxytree dávajú väčší a väčší tieň, preto je potrebné venovať sa odstraňovaniu buriny čoraz 
menej.



Stromy je potrebné na jar, v roku nasledujúcom po 
roku výsadby, zrezávať, čo urobte po uplynutí mrazov. 
Miera rastu stromov, ktoré nie sú zrezané bude 
pomalšia. Pri zrezávaní veďte rez na stromčeku šikmo, 
blízko pri zemi, teda približne 5 cm nad zemou. 
Zrezávanie stromov touto metódou posilňuje ich 
koreňový systém a pomáha rovnému rastu kmeňu. Po 
zrezaní sa objavia nové výhonky. V tejto fáze si musíte 
vybrať najsilnejší výhonok, ktorý si ponechajte a 
všetky ostatné odstráňte. Z ponechaného výhonku 
vyrastie dospelý strom. 

V prípade, že ste vysadili Oxytree ako okrasnú drevinu, 
nemusíte odstrániť bočné výhonky v druhom roku, 
lebo z tých sa neskôr vyvíjajú konáre stromu. Takto sa 
stane Oxytree ozajstnou ozdobou Vašej záhrady a 
dáva príjemný tieň vďaka svojej bujnej korune.

6. DOPLNENIE ŽIVÍN 

Oxytree dokážu rásť aj v pôde s nízkym obsahom živín. 
Avšak, aby stromy produkovali veľký výnos a rástli 
rýchlo a zdravo, pôda bohatá na živiny je nevyhnut-
nosťou. Dostatočný prívod živín môžete najlepšie 
zaistiť hnojením pred výsadbou. Kvôli rýchlemu rastu 
Oxytree bude pravdepodobne nutné doplniť živiny aj 
po výsadbe. 

Otázka doplnenia živín je veľmi zložitá. Pri výsadbe je 
dôležité obohatiť pôdu organickým hnojivom, ale 
odporúča sa doplniť živiny už v prvom roku po výsad-
be. Živiny môžu pochádzať z chemických, biolog-
ických či prírodných zdrojov. Ich množstvo vždy závisí 
od prirodzeného obsahu živín a zloženia pôdy. V duchu 
ekologického pestovania sa odporúča použiť organické 
hnojivá či biologické prípravky, akými sú napríklad 
GeoAgit alebo AlgaSanBa. Viac informácií o 
prípravkoch na dodávanie živín vyvinutých špeciálne 
pre Oxytree získate z prílohy tohto Návodu na výsadbu. 

Odporúča sa každý rok nechať listy, ktoré na jeseň 
opadnú, na zemi a vpracovať ich do pôdy v záujme 
vylepšenia jej kvality a zloženia. 

7. STAROSTLIVOSŤ A PREREZÁVANIE 
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