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ROZVRH
• 11. 3. 2019
9.00 - 16.00
- prednáška Nadzemná časť ovocných rastlín, terminológia a výz-
  nam jednotlivých častí ovocnej rastliny
- prednáška Vzťahy medzi časťami ovocnej rastliny, spôsoby rozko-
  nárovania, vzťah medzi rastom a rodivosťou, rodivé 
  drevo ovocných drevín
- prednáška Náradie a materiál používaný pri reze
- prednáška Ciele rezu, základné a doplnkové spôsoby rezu ovoc-
  ných drevín - charakteristika a využitie pri ošetrovaní 
  ovocných drevín
- prednáška Klasifikácia spôsobov rozmnožovania ovocných rast-
  lín, teoretické základy nepriameho vegetatívneho roz-
  množovania ovocných drevín

• 12. 3. 2019
9.00 - 16.00
- prednáška Spôsoby nepriameho vegetatívneho rozmnožovania 
  ovocných drevín
- praktická časť Nácvik vybraných spôsobov očkovania a vrúbľovania
- praktická časť Realizácia rezu ovocných drevín v ovocnom sade (jab-
  lone, slivky, drobné ovocie)

• 13. 3. 2019
9.00 - 16.00
- praktická časť Realizácia rezu ovocných drevín v ovocnom sade (jab-
  lone, hrušky, ázijské hrušky, dule, slivky, drobné
  ovocie)

• 14. 3. 2019
9.00 - 16.00
- celodenná exkurzia do ovocinárskeho podniku – PD Tvrdošovce, Emilove 
Sady, Dvory nad Žitavou s ukážkou ovocných sadov rôznej intenzity a rôznych 
ovocných druhov – využívané pestovateľské tvary, systém tvarovania a rezu  
v rôznych obdobiach roka. Rez ako súčasť celkovej pestovateľskej technoló-
gie, nároky na kvalitu výsadbového materiálu pre rôzne pestovateľské tvary 
a systémy pestovania, význam podpníka ako faktora ovplyvňujúceho inten-
zitu ovocinárskej výroby a výsledky pestovania.

CIEĽ
Cieľom letnej školy je zoznámiť účastníkov s vybranými aktivi-
tami realizovanými pri pestovaní ovocných drevín. Zámerom je 
poskytnúť základné teoretické poznatky týkajúce sa tvarova-
nia a rezu ovocných drevín a ich rozmnožovania realizovaného 
v  rámci škôlkarskej výroby. Okrem teoretických poznatkov, ktoré 
sú predpokladom pochopenia činností v danej oblasti realizova-
ním rezu ovocných drevín a vybraných techník štepenia ovoc-
ných drevín, je cieľom poskytnúť praktické návyky a osvojenie si 
správnych postupov účastníkmi letnej školy.

CIEĽOVÁ SKUPINA LETNEJ ŠKOLY
- študenti stredných a vysokých škôl do 25 rokov
- študenti 2. - 4. ročníka odborných stredných škôl zameraných 
na ovocinárstvo
- študenti 1. a 2. ročníka bakalárskeho a 1. ročníka inžinier-
skeho štúdia so zameraním na ovocinárstvo

ROZSAH, MIESTO KONANIA a PODMIENKY LETNEJ ŠKOLY
- 11. – 14. 3. 2019 
- miesto konania - SPU v Nitre, Dvory nad Žitavou, PD Tvrdo-
šovce 
- učebný materiál, náradie a pomôcky, doprava na exkurziu sú 
hradené v plnej výške z prostriedkov projektu
- z dôvodu pohybu v teréne si účastníci zabezpečia vlastnú 
terénnu obuv a pracovný odev
- pracovné náradie si môže študent priniesť aj vlastné

TÉMY LETNEJ ŠKOLY
• Základná terminológia týkajúca sa nadzemnej časti
ovocných drevín.
• Ciele rezu a tvarovania ovocných drevín.
• Klasifikácia rezu, základné a doplnkové spôsoby rezu a ich 
využitie.
• Náradie používané pri reze a rozmnožovaní ovocných
drevín.
• Klasifikácia spôsobov rozmnožovania ovocných drevín.
• Teoretické a praktické základy nepriameho vegetatívneho 
rozmnožovania.
• Praktické postupy pri realizácii vybraných spôsobov očkova-
nia a vrúbľovania.

CELOŽIVOTNÉ
VZDELÁVANIE
FZKI  


