Jak se sází strom
Přestože se tento článek a jeho zaměření může zdát pro většinu lidí na vesnici úsměvným, výsadba
stromu není tak jednoduchou záležitostí jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud chceme mít
v budoucnu zdravý a perspektivní strom, je nutné dodržovat několik zásad při jeho výsadbě:
výsadbová jáma
- ideální je vykopaná jáma klasicky rýčem, je nutné oddělit zvlášť travní drn a zvlášť hlínu (je
vhodné již při vykopávání jámy drtit větší hroudy, lépe se nám bude jáma zasypávat)
- jáma vytvořená pomocí bagru nebude mít nikdy vhodný tvar a hloubku, je pak nutné ji upravit, což je
mnohdy těžší než postupné vykopávání, také dojde ke smíchání drnu a hlíny a hůře se rozbíjí velké
vyrýpnuté kusy hlíny
- hloubka jámy je přibližně stejná jako výška kořenového krčku vysazovaných dřevin
- jáma musí být min. 1,5 – 2 x širší než je šířka kořenového sytému (anebo kořenového balu), přičemž
horní část jámy je širší než její dno
- vhodné je zkypřit a zdrsnit stěny jámy rýčem, čímž se usnadní prorůstání kořenů; v opačném
případě, kdy jsou stěny příliš hladké se kořeny stáčejí a nedojde ke kvalitnímu zakořenění dřeviny

kotvení dřeviny
- ovocné stromy je vhodné kotvit jedním dřevěným kůlem (u okrasných se používají 2 až 3 kůly)
- kůl zatloukáme do jámy vždy před jejím zasypáním, je to mnohem jednodušší

umístění dřeviny
- dřevinu umisťujeme doprostřed jámy
- před výsadbou nůžkami odstraňujeme kořeny zaschlé, poraněné či zlomené
- je nezbytně nutné aby kořenový krček (kořenový krček je místo u báze kmene stromu, kde se
začínají větvit kořeny) byl v úrovni terénu. V opačném případě – kdy by byl příliš nízko by došlo
k uhynutí kořenů, rozvoji hnilob a následnému odumření stromu.
- dřevinu je nutné uvázat fixačními úvazky ke kotvícímu kůlu, aby byla dostatečně ukotvená
- úvazky je nutno včas odstranit, aby nedocházelo k jejich zarůstání do kmínku

zasypání výsadbové jámy
- je nutné dokonale prosypávat kořenový systém a jámu postupně zasypávat
- důležité je také zhutnění zeminy, ideálně sešlapáním
- v této fázi je také možné podle potřeby přidat hnojivo, půdní kondiciónéry apod.

vytvoření závlahové mísy
- travní drn, který jsme při kopání jámy dávaly bokem nyní použijeme k vytvoření závlahové mísy
kolem výsadbové jámy
- ta slouží k zadržování vody pro lepší vsakování přímo ke dřevině

následná péče
- nejdůležitější je dostatečná zálivka
- u ovocných dřevin je vhodné doplnit ochrany kmenů proti okusu zvěří
- při výsadbě je vhodné provést také srovnávací řez (min. by měly být odstraněny poškozené a suché)
- v dalších letech je nutné řez pravidelně opakovat
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