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Visokodebelni pašni sadovnjak
kot nova kmetijska praksa



Janez Gačnik - svetovalec za sadjarstvo 

Zavod Jabolko, zavod za širjenje sadjarske 
kulture in ekološkega kmetovanja  

Izzivi:
 ekološko sadjarstvo in travniški 

sadovnjaki 
 lokalna pridelava, samooskrba
 biološko dinamično kmetovanje,
 permakultura
 sodelovanje z drugimi skupinami 

in dejavnostmi - mladimi

Delovanje v društvih:

Sadjarsko društvo Bele krajine

Zveza sadjarskih društev Slovenije,

Čebelarsko društvo dr. JS Metlika,

Lan – društvo za BD kmetovanje BK

Društvo Proteus – okoljsko gibanje 



Področje dela – projekti:

Projekt EIP (2020 - 2022 ): Travniški sadovnjaki avtohtonih in 
tradicionalnih sort kot področje biotske pestrosti in ohranjanje 
tradicionalnega kulturnega vzorca slovenskega podeželja

Projekt EIP (2019 - 2021): SOOS
- spremljanje divjih opraševalcev
- sajenje medovitih rastlin,
- ozaveščanje sadjarjev

Projekt ZRSVN
Obrezovanje v
Halozah (2018-
2020)

Projekt EIP (2021 - 2021): Visokodebelni pašni sadovnjak kot 
nova kmetijska praksa



Področje dela

Sodelovanje:
- Zveza sadjarskih društev Slovenije
- Čebelarska zveza Slovenije
- Občina Semič – Učni vrt dr. Derganca
- ZIK Črnomelj
- Osnovne šole
- Turističen center Semič
IZOBRAŽEVANJE IZ SADJARSTVA IN ŠIRJENJE SADJARSKE KULTURE

Kontakt: janez.gacnik@gmail.com 031 592 894



Vsebina predavanja:

 Značilnosti travniških sadovnjakov v Sloveniji

 Klimatski in pedološki pogoji za sadne vrste

 Usmeritve kmetij 

 Osnove oživitvene rezi

 Starejše sorte

 Zaključek



Travniški sadovnjaki oblikujejo 
slovensko krajinsko podobo

Gorenjska Koroška Štajerska

Primorska Dolenjska Bela krajina



Travniški sadovnjaki oblikujejo 
slovensko krajinsko podobo

Brkini Haloze

Zasavje Posavje



Travniški sadovnjaki oblikujejo 
slovensko krajinsko podobo

V nasadih so v 
največji meri 
zastopane:

 jablane

 hruške

 češnje

 slive,

 orehi

Pestrost sadnih vrst 



Veliko krajevnih imen je 
izpeljano iz sadnih vrst

 češnja (23)-Češnjica,

 oreh (17) - Orehek,

 hruška (11)– Hrušica,

 jablana (9)-Jablanica,

 sliva (9)- Slivnica,

 leska (9) - Leskovec,

 dren (8) – Drenovec,

 kostanj (5)      
-Kostanjevica

Okrog 100 naselij v 
Sloveniji je poimenovano 
po sadnih vrstah:

Oskoršnica v Beli krajini



DREVOREDI

Predstavljajo zanimivo naravno krajinsko arhitekturo.

Obdobje vladanja Marie Terezije (1740 – 1780)

- Začetki gojenja hrušk in sajenje drevoredov.

- Nov zagon obcestnega sadjarstva leta 1860 (jerebika, skorš)
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Hruška Štrnejka v Čadrgu
Stara okrog 350 let 12

Oskrba in 

vzdrževanje 

kapitalnih 

osamelcev

Skorš v Drenovcu pri Senušah
Obseg 352 cm



Naravni pogoji: pedološki in klimatski

vplivajo na uspevanje sadnih rastlin



Avtohtone drevesne vrste v naših 
gozdovih – sadna drevesa:

 Pravi kostanj – Castanea sativa

 Navadni glog – Crataegus laevigata

 Enovratni glog – Crataegus monogyna

 Navadni oreh – Juglans regia

 Lesnika – Malus sylvestris

 Divja češnja – Prunus avium

 Rešeljika – Prunus mahaleb

 Čremsa – Prunus padus

 Drobnica – Pyrus pyraster

 Mokovec – Sorbus aria

 Jerebika – Sorbus aucuparia

 Skorš – Sorbus domestica

 Brek – Sorbus torminalis
Cvetenje divjih češenj



Grmičevje in zelnate sadne 
rastline v naših gozdovih

 Črni bezeg - Sambucus nigra

 Črni trn - Prunus spinosa

 Rumeni dren - Cornus mas

 Leska - Corylus avellana

 Šipek – Rosa sp.

 Navadni brin - Juniperus communis

 Navadni češmin – Berberis vulgaris

 Divja robida – Rubus fruticosus

 Gozdna malina – Rubus idaeus

 Borovnica – Vaccinium myrtillus

 Brusnica – Vaccinium vitis idae

 Gozdna jagoda – Fragaria vesca

Rumeni dren



Narava poskrbi za svoj obstoj in 
širjenje sadnih vrst



Zgodovina travniških sadovnjakov



Travniški sadovnjaki so skupina dreves ene ali več sadnih vrst, 
kjer na zemljišču poleg pridelave sadja pasemo živino ali 
pridelujemo seno.



TRAVNIŠKI SADOVNJAKI SO EDEN NAJBOLJ 
SPREJEMLJIVIH ŽIVLJENSKIH BIOTOPOV

Ekstenzivna oskrba – semena trav so hrana 
pticam ter talnemu živalstvu. 



Kmetija Omerzu – oskrba nasada



Velika biotska raznolikost 
rastlinskega sveta

Privablja veliko žuželk



Sadjarji se vedno bolj zavedamo sožitja 
rastlin in živali ter pomena predatorjev

Foto: Ivan Esenko



Pomen ptic v 
travniških sadovnjakih

Foto: Ivan Esenko



Male živali

Foto: Ivan Esenko



Odvisni smo od prizadevnega dela 
opraševalcev in vremena

Foto: Ivan Esenko





Podlage pri jablani



Travniški sadovnjaki so ostanek 
tradicionalnega kmetovanja



Pomen krajinske arhitekture

Leta 1792 je bil sprejet požarni red za Štajersko, tri 
leta kasneje pa za Kranjsko. Zasajevanje orehov med 
gospodarskimi poslopji.





Najpomembnejši 
dejavnik je človek

Sadjarstvo so najprej ljudje, ki imajo in živijo 
sadjarsko kulturo. Ljudje, ki delajo in ustvarjajo v 

sožitju z naravo in sadnimi rastlinami.
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KULTURA
1. obdelovanje zemlje, gojenje, negovanje..
2. gospodarsko, znanstveni, nravni razvoj človeka v njegovi 

ustvarjalni dejavnosti in iz nje izvirajoče pridobitve in vrednote.
3. razvojna stopnja individualnih sposobnosti (igralska, pevska..)



Primernost lege za različna plemena

Imaš kako prazno mesto,
naj bo v vrtu al za cesto 
sadno drevce tja posadi,
drevce tebi v zahvalo
žlahtno sadje bode dalo.



PREGOVORI:

“Kdor sadonosno drevo vsadi, 

za celo svojo hišo veliko dobroto stori.”

“Koder mnogo sadja zori, tamkaj je dosti pridnih ljudi.”



Obnova nasada

 Izbira lege

 Klimatski pogoji

 Pedološki pogoji

 Usmeritev kmetije

 Izbor sadne vrste..

 Mapna kopija

 Idejna zasnova

 Naročilo sadik



Podatki o kmetiji

 Razvojna vizija in  
usmeritev kmetije,

 Obstoječa mehanizacija in 
oprema ter racionalne 
dopolnitve,

 Skladiščne zmogljivosti,

 Znanje,

 Poslovne povezave,

 Prodaja.

11/21/2021 Predstvitev je avtorsko delo, zato je 
razmnoževanje prepovedano.
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Kmetija Matic - Gorenjska



Kmetija Zupančič – Bela krajina



Kmetija Omerzu - Posavje



Projekt oživitev travniških 
sadovnjakov Slovenije- „OTS“

Postavljeni so bili standardi:

 Oživitvene rezi in oskrbe 
travniških sadovnjakov

 Zasnovo novih travniških 
sadovnjakov

 Za predelavo sadja v pet 
izdelkov: sadne sokove, sadna 
žganja, sadna vina, sadne kise 
in suho sadje.



                            

»Z dobro oskrbo nasadov do kvalitetnih pridelkov in izdelkov«



Primerna surovina

Jabolka naj bodo:
-Primerna
-Zrela
-Zdrava
-Čista



Primerna jabolka:

 Sorte jabolk imajo različno 
sestavo plodov:

 Suhe snovi ( sladkor + 

 Kislin,

 Vitaminov

 Aromatične snovi



VSEBNOST  SUHE  SNOVI V SORTAH JABOLK

 štajerski mošancelj 14 Brix

 beli kalvil 13 Brix

 kanada 13 Brix

 jonagold 13 Brix

 gala 12 Brix

 jonatan 12 Brix

 šampanjska reneta 11 Brix

 idared 11 Brix



VSEBNOST KISLIN V SORTAH JABOLK

 gala, fuji, zlati delišes 3 - 4 g/l

 braeburn, jonagold, idared 5 – 6 g/l

 kanada, ananasova reneta 6 – 7 g/l

 šampanjska reneta, boskop 8 – 9 g/l

 goriška sevka, dolenj. vošč., 5 – 6 g/l

 mošancelj, bobovec, gor. vošč.    6 – 7 g/l

 carjevič, beli kalvil 7 – 8 g/l

 majda, lonjon 8 – 9 g/l

Vir analiza KIS: B. Godec



Razmerje med kislino in suho snovjo

sorta suha snov (brix) Kislina (g/l)

gloster 11,0 -11,5 4,7 – 6,0

idared 10,5 – 11,5 5,5 – 6,5

jonagold 12,0 – 13,5 5,0 – 6,8

gala 11,5 – 12,5 3,1 – 4,2

elstar 11,5 – 12,5 5,8 – 6,8

rdeči delišes 11,0 – 12,0 2,6 – 3,8

zlati delišes 11,5 – 13,0 3,8 – 5,1

fuji 13,0 – 15,0 7,2 – 7,6

braeburn 11,5 – 12,5 5,3 – 6,5

pink lady 13,0 – 14,0 7,8 – 8,5

jonatan 11,5 – 12,5 5,0 – 6,8

mošancelj 14,0 – 14,5 7,0 – 8,0

šampanjska reneta 11,0 – 11,5 8,5 – 9,0



VSEBNOST  C VITAMINA V SORTAH JABOLK

 beli kalvil  32 mg

 londonski peping 28 mg

 ontario 21 mg

 kanada, boskop 17 mg

 jonatan 8 mg

 zlati delišes 7 mg

 kalvil rdeči 5 mg



Mešanje z jabolčnim sokom:

Sadež Količina na 
100 kg sadja

Opomba

skorš 2 - 4 kg Veliko taninskih kislin, mošt je 
čistejši, obstojnejši,

trnulje, kutine, 
nešplje

3 - 4 kg Veliko taninskih kislin, mošt je 
čistejši, obstojnejši,

kutina, bezeg 5 – 10 kg Moštu daje privlačno rumeno oz. 
rdečkasto barvo

rdeči ribez, 
grozdne jagode

5 – 10 kg Moštu spremenijo barvo in okus

naši, hruške 10 – 20 kg V moštu se čuti okus po hruškah

11/21/2021 Predstavitev je avtorsko delo, zato 

razmnoževanje ni dovoljeno.
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Uporabnost starejših sort jabolk:

 Starejše sorte jablan – uporabnost:

- za svežo porabo: carjevič, jonatan, šampanjska 
reneta, ontario..

- za sušenje: kanadka, jonatan, boskopski 
kosmač..

- za prešanje: bobobec, krivopecelj, mošancelj, 
vse ki dajo veliko soka..
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Skupina starih jablanovih sort 

 Seznam B

 BELIČNIK (-55)

 GRAFENŠTAJNC (-20)

 KOKSOVA ORANŽNA RENETA 
(-15)

 ZLATA PARMENA (-15)

 PISANI KARDINAL (-10)

 CARJEVIČ (-3)

 BOSKOPSKI KOSMAČ (-2)

 DOLENJSKA VOŠČENKA (0)

 JONATAN (0)

 RUMENA LEPOCVETKA (+3)

 GORIŠKA SEVKA (+10)

 KANADSKA RENETA (+15)

 LONDONSKI PEPING (+15)

 ŠAMPANJSKA RENETA 
(+15)

 BELI ZIMSKI KALVIL (+20)

 GORENJSKA VOŠČENKA 
(+25)

 ŠTAJERSKI MOŠANCELJ 
(+25)

 ONTARIO (+30)

 BOBOVEC (+35)

 KRIVOPECELJ (+35)

 ANANASOVA RENETA 
(+40)



Priporočene sorte za travniški 
sadovnjak – starejše sorte:

 Bobovec

 Carjevič

 Mošancelj,

 Goriška sevka

 Voščenka,

 Šampanjska reneta,

 Baumanova in Harbertova reneta

 Kosmač,

 Kanadka

 Krivopecelj 51



Listne pegavosti



LISTNE PEGAVOSTI

Diplocarpon mali in Marssonia coronaria

10





Posledice so predčasno odganjanje

poganjkov in tipičen metlast videz.

Škoda zaradi te bolezni so majhni listi in

posledično slaba prehrana, ter drobni

plodovi.

Povzročitelj lahko preživi določeno

obdobje v latentnem stanju, potem pa jo

lahko spodbudi močna rez ali

precepljanje.

.

Foto: S. Tomše METLIČAVOST JABLAN

Apple proliferation phytoplasma





Potrebe rastlin po toploti
velike majhne

marelice,
breskve,
žlahtni kostanj, 
žlahtne hruške,
žlahtne češplje,
oreh,
leska,
kutina

številne sorte jablan,
češnje, 
jagodičje, 
hruške – manj zaht. npr. Trevuška, Konferans,
nekatere sorte (npr. Domača češplja),
žlahtna jerebika 

 Odpornost sort:

- Zimsko in spomladansko pozeb

- Bolezni

- Talne in klimatske pogoje



ZIMSKI MRAZ

 Temperature pod  - 20 st. C

Zelo občutljive Srednje 
občutljive

Malo občutljive

Kutina
Breskev,
Žlahtna sliva,
Marelica,
Oreh 

Jablana
Hruška 

Bezeg
Rdeči ribez
Kosmulja

- Padavine,
- Veter
- Žled



Podnebne spremembe prinašajo:

• Ekstremni vremenski pojavi.

• Spomladanske slane, suhe in vetrovne pomladi.

• Suha vroča poletje, neurja s točo, toplotni udari.

• Mokre jeseni s poplavami.

• Mile zime z zimsko sušo.

• Povečana vodna in vetrovna erozija.

• Več bolezni in škodljivcev in novih plevelov.

• Povečane izgube dušika in ogljika iz tal.



Spomladanska pozeba v letih 2016 in 2017
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P E D O L O G I J A
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PEDOLOGIJA (pedon-tla, logos-veda) - veda, ki se

ukvarja s preučevanjem tal

Lastnosti tal:

1. Fizikalne – razmerje med delci gline, melj in peska

2. Kemične – pH, fosfor, kalij, magnezij

3. Biološke – življenje v tleh



Analiza tal in gnojilni načrt

Veselica      

Parameter  Enota Rezultat Normativ Odstopanje Dodati hranil 

pH v KCl - 7,2 5,5 -6,5 Presežek a OK - 

P2O5 (dostopni) mg/100 g 118 13 - 25 Presežek - 

K2O (dostopni) mg/100 g 46 20 - 30 Presežek - 

Mg (dostopni) mg/100 g 19 7- 10 Presežek - 

Organska snov % 6,1 2 - 4 Presežek - 

 

Berčice      

Parameter  Enota Rezultat Normativ Odstopanje Dodati hranil 

pH v KCl (v Ca ac) - 5,5 (7) 5,5 -6,5 RAHLO 100 kg/ha CaO 

P2O5 (dostopni) mg/100 g 0,3 13 - 25 10 300 kg/ha P2O5 

K2O (dostopni) mg/100 g 15 20 - 30 8 240 kg/ha K2O 

Mg (dostopni) mg/100 g 28 7- 10 presežek - 

Organska snov % 3,0 2 - 4 Je OK - 

 





Pomanjkanje  kalija



Apnenje in gnojenje
- analiza tal in gnojilni načrt



Pomen apnenja tal

SPODBUJA

Življenje talnih 
organizmov in 
mineralizacijo 
organske snovi

 IZBOLJŠUJE
Strukturo tal, dostopnost 
vode v tleh, izmenjavo 
plinov; je vir Ca in Mg; 
poveča dostopnost P in Mo; 
kakovost humusa...

 ZMANJŠUJE

Dostopnost težkih 
kovin

 ODSTRANI

Presežek organskih 
kislin; kopičenje 
toksičnih Al in Fe 
spojin
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ZAKAJ je pH

tako 
pomemben ?

Dostopnost 
posameznih  hranil 

rastlinam je pri 
različnih pH 

vrednostih tal 
manjša ali večja



3000 kg bakterij in aktinomicet (B in A)

3000 kg gliv in alg (G in Al)

225 kg mikro in mezo favna (Mi)

900 kg deževnikov (D)

375 kg ostala makrofavna (Ma)

ZEMLJA vsebuje  preračunano na ha in 
globino 20 cm



TLA SO ŽIV ORGANIZEM

 Podzemni življenjski 
prostor drevesa,

 Pomen tal za drevo..

 Tla so živ sistem, ki 
ga je potrebno 
ohranjati:

- humus,

- organska gnojila

- apnenje, gnojenje

- zastirke



Zasnova nasada:

 Razdalje sajenja:

10 – 12 m x 7 – 10 m

- količenje – označitev    
sadilnih mest

 Razdalje sajenja:

- glede na nagib zemljišča, osvetlitev in obliko parcele

- glede na rabo(+košnja – dvojna raba – večje    
razdalje) 

- glede na odpornost sort

11/21/2021 72



Priprava zemlje, gnojenje in sajenje

 Kopanje jam: - strojno kopanje 

- čas kopanja: v poznem poletju ali zgodaj jeseni v 
suhem  vremenu

- premer 1 –1,5 m v lahkih tleh oz.

1,5 – 2 m na težkih tleh.

- globina jame: 40 – 60 cm

- zemlja se premeša (živica, mrtvica) 

- jama se v večjem delu zasuje nazaj, da se zemlja 

pred sajenjem uleže,

- pred sajenjem jamo popravimo (glede na višino           
cepljenja sadik in velikosti mreže proti voluharju).
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Založno gnojenje

- najprimernejše na osnovi analize zemlje

- za posamezna drevesa “na pamet”

Npr. glede na premer jame – Gnojilo NPK 8:26:26

1 m 1,5m 2 m 

15 dkg 30 dkg 60 dkg

- 2/3 predvidene količine potrosimo ob strojnem 
kopanju jame, 1/3 pa ob sajenju (bolj površinsko)

Nepravilno in škodljivo:

Na pamet gnojiti z 1- 2 kg gnojila NPK na sadilno jamo
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Izkop jam
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Zaščitna mreža za deblo

 Zaščita pred divjadjo

 Zaščita pred domačimi 
živalmi – paša

 Za ovce je običajno potreben 
še električen pastir

 Višina zaščite vsaj 1,7 m 
(višina debla)

 Obstaja več izvedb 
(plastične, žične..)
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Zaščitna mreža pred divjadjo 

Namestitev takoj po sajenju

Foto: Benjamin Leskovec



Posestvo Zaplana



Na novo posajen travniški sadovnjak 
Ko se zemlja uleže se bo izvedla še poravnava zemljišča

11/21/2021 Predstvitev je avtorsko delo, zato je 
razmnoževanje prepovedano.
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Haloze









FIBL





Zaradi slabe oskrbe so drevesa še bolj 
izpostavljena vremenskim vplivom: 
- škode po žledu, snegu
- zaradi obilne rodnosti



Značilnosti travniških dreves

- Nekdo jih je posadil in negoval
- Drevesa so stara 60 - 80 let
- Zaradi slabe oskrbe propadajo
- Že dolgo niso bila obrezana 
- Imajo veliko povešenih, 

izrojenih in suhih vej
- A kljub temu vsako drugo leto

obilno rodijo
- Ali imamo odnos do naše 

dediščine?
- Kaj bomo mi pustili našim 

zanancem?



Nekdo ga je obrezal:
- Brez spoštovanja, čuta odgovornosti, 

znanja in občutka ..

NAPAKE!!



- A drevo se bori in raste naprej
a je obsojeno na propad..

- Mogoče pa se v tem zrcali
naša usoda..



OSNOVE REZI SADNEGA DREVJA

 Zakaj sploh obrezujemo?

- da bi imeli redne rodnosti,

- da bi imeli dobro kvaliteto

plodov,



Tudi  na bobovcu lahko pridelamo kvalitetna 
jabolka, če poskrbimo za rez in oskrbo..



Osnovni cilji obrezovanja

 Dobra osvetlitev vseh 
ogrodnih vej

 Redčenje preobilnega 
nastavka

 Spodbujanje ali 
zaviranje rasti drevesa



Osvetlitev in vrednost 
antioksidantov v plodovih:

Boljša skladiščna sposobnost in obstojnost sadeža, ohranja se 
prehranska vrednost, lepši videz in barve

Vitamin C



Rez sadnega drevja je pomemben 
tehnološki ukrep, ki se izvaja v vseh 
življenjskih obdobjih:

obdobje cilji rezi

 mladostno   - vzgoja drevesa,

- čim hitrejši vstop v rodnost,

 rodnosti       - ohranjanje redne rodnosti

- čim daljše obdobje

 starosti - oživitev ostarelih dreves
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 A= mladostno obdobje 
(1-7 let), močna rast, 
mala rodnost, 
minimalna rez.

 B= začetna rodnost (7-
12 let),umirjena rast, 
umirjena rodnost, 
zmerna do intenzivna 
rez.

 C= staranjeih rastlin 
(30-50 let), minimalna 
rast, zmerna rodnost-
alternanca,
intenzivnejša rez.

Različna proizvodna obdobja rasti in rodnosti sadnh rastlin.

FIZIOLOGIJA SADNIH RASTLIN

(RAST IN RODNOST SADNIH RASTLIN)



Drevesa obrezujemo skozi celotno obdobje 
vegetacije:

Spomladanska rez - osvetlitev drevesa,

- redčenje,

Rez v času cvetenje - Redčenje cvetov,

Junijska rez - redčenje plodičev,

- rez vrhov,

Rez v avgustu - osvetlitev drevesa,

- slabitev rastnega 

potenciala

Rez po obiranju - slabitev rasti



POZNAMO RODNI LES?

BRSTIČ

BRSTIKA
RODNA ŠIBA

RODNA 
POGAČA



Izrezovanje vej

Rana se lepo celi Rana se ni zacelila



Drevo si najprej ogledamo in ga ocenimo

KRITERIJI:

- Rast poganjkov in vej –
značilnost sorte

- Bujnost drevesa – dolžina     
enoletnih poganjkov

- Osvetlitev krošnje

- Rodni nastavek

- Volumen drevesa

- Kondicija drevesa



Drevo si najprej ogledamo in ga ocenimo

KRITERIJI:

- Rast poganjkov in vej –
značilnost sorte

- Bujnost drevesa – dolžina     
enoletnih poganjkov

- Osvetlitev krošnje

- Rodni nastavek

- Volumen drevesa

- Kondicija drevesa



Široka odprta krošnja drevesa



Pokončne ogrodne veje
(Carjevič)



Močne ogrodne veje
(Boskopski kosmač)



Primer spodrezovanja 
izrojenih veje

____________________



Oživitvena rez: izrežemo pregoste veje, 
povešene veje in pokončne poganjke



Oživitvena rez travnikih 
sadovnjakov

Učinki oživitvene rezi:

Dobra osvetlitev krošnje, spodbujanje rasti,

redčenje preobilnega rodnega nastavka, 
boljša kvaliteta plodov..



pred rezjo                      po rezi











NAPAKE

 Zajedalci dreves:

- Bršljan

- Bela omela

- Srobot



NAPAKE

 Nepravilna rez v 
preteklosti 

 Odziv drevesa

 Izrežemo pokončne

poganjke

 Režemo v letu 
dobrega cvetnega 
nastavka



Popravljanje napak 

iz preteklih let

Korekcijska rez

2 leti po rezi redčimo 

Pregoste dvoletne

poganjke

Popravljanje napak 
iz preteklih let



Spomladanska rez prebujnih dreves v 
vrtovih
Izrežemo premočne veje pri osnovi (v srednjem in vrhnjem delu)
Razredčimo še del bohotivk.. Rez naj bo umirjena .. Poletne rezi



Popravljanje napak 

iz preteklih let

Korekcijska rez
- Izrezujemo premočne veje
- Razredčimo bohotivke
- Umirjena rez, da čim bolj 

zaviramo rast
- Izvajamo še letne rezi



Izrezani sta bili dve močni veji pri osnovi, 
prebuja rast – umirjena rez



Če dreves v mladosti ne vzgajamo 
razvijejo več vrhov

SLIVA OREH



RAZPRTA KROŠNJA PRI OREHU 
– MOČNE OGRODNE VEJE IN ŠIBKEJŠI VRH



ZAMUJENA SPOMLADANSKA IN JUNIJSKA REZ
OGRODNE VEJE SE PREVEČ POVESIJO



LETNA REZ PRI ČEŠNJAH



Orodnje in 
zaščita



Neuporaba zaščitne opreme:
- Čelada, zaščitna očala
- Rokavice – ojačitev na levi roki
- Delovna obleka
- Terenski čevlji



Ekipa
Zaželeno je, 
da obrezujeta
dva skupaj
- Delitev dela
- Varnost
- Spodbujanje



VARNOST PRI DELU!!!



V pričakovanju pomladi
Narava je najboljša učiteljica.. 

sožitje zaradi skupne koristi


