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Tema meseca: OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA 

 
Mesec marec je mesec prebujanja narave iz zimskega spanja in s tem tudi pravi čas za 
obrezovanje sadnega drevja. V nadaljevanje podajamo nekaj koristnih napotkov-obrezovanje 
sadnega drevja. 

  

NEKAJ O SAMEM REZU 

 
Rez predstavlja pri sadnih rastlinah tehnološki ukrep, s katerim skrbimo za oblikovanje sadne 
rastline, vzdrževanje rodnosti, rast poganjkov, oživitev dreves in predvsem osvetlitev 
krošnje. Pred rezom je smiselno ugotoviti dejansko stanje travniškega sadovnjaka in 
posameznih dreves (število dreves, sorte, rodnost, morebitne poškodbe).  
 

Za rez potrebujemo tudi ustrezno 
orodje. Ključne so dobro 
nabrušene sadjarske škarje, ostra 
ročna žagica in sadjarske škarje z 
dolgimi ročaji, ki olajšajo 
izrezovanje debelejših vej in 
poganjkov.  Pri višjih drevesih nam 
je v veliko pomoč lestev v obliki 
črke A, vendar  moramo pri delu 
previdni, saj se lestev lahko vdre in 
poškodba je hitro tu. 
 
 

Slika 1: Prikaz sadjarskih škarij 

 

Čas samega reza je odvisen od namena rezi ter od vrste, ki jo obrezujemo. Prvo začnemo z 
obrezovanjem starejših vrst, nato so na vrsti mlajša. Obrezovati lahko začnemo, ko je zunaj 
vsaj nekaj stopinj nad ničlo. 
 
Najbolj poznana je zimska rez, ki jo opravljamo v času mirovanja (jablane, hruške) ali ob 
začetku sadnih rastlin (breskev). Medtem, ko je poletna rez namenjena predvsem 
osvetljevanju krošnje, izrezovanju enoletnih poganjkov in osnovnih rezi (oreh, slive, češnje in 
breskve). 1 
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Osnove obrezovanja 

 Starejša drevesa obrezujemo močneje kot mlada, prav tako pri starejših drevesih 
poganjke več spodrezujemo (odrežemo na bolj pokončne), pri mlajših pa več 
odvajamo (odrečemo na bolj položen poganjek) in pripogibamo poganjke. 

 Poleti izvajamo poletno rez okrog plodov s krajšanjem poganjkov za boljšo osvetlitev 

in barvanje pridelka. Režemo vsaj 5 cm od ploda, da ga štrcelj ne poškoduje ob 

vetrovnem vremenu ali pri obiranju. 

 Najprej s pogledom ocenimo krošnjo na rast. Nato pregledamo še cvetni nastavek. 

Temu prilagodimo jakost rezi. Bujno rastoča drevesa z malo cvetnega nastavka 

obrezujemo manj, ohranjamo cvetne brste in pripognemo vse primerne poganjke.  

 Drevesa, ki imajo šibkejšo rast in dober cvetni nastavek obrezujemo močneje in s tem 

opravimo tudi prvo redčenje. 

 Seveda pa moramo jakost in tehniko rezi prilagoditi vsakemu posameznemu drevesu 

posebej. Vsako rano po rezi zamažemo in s tem zaščitimo pred vdorom bolezenskih 

klic z smolo za premazovanje ran, ki je zelo elastična in obstojna.2 

Osnovni postopki obrezovanja 

S krajšanjem poganjkov odstranimo nekaj rasti do brsta, ki je obrnjen navzven ali v želeno 
smer. Ob močnejšem krajšanju poganjka se bodo razvile iz stranskih popkov močne mladice 
(slika 1), pri neskrajšanem pa sploh ne ali bolj kratke. 

 
Slika 2 :  Oblika razvoja poganjkov glede krajšanja: nekrajšan, močno krajšan in malo krajšan.

3
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Pri odvajanju (slika 3) usmerjamo rast na najprimerneje nameščen poganjek, ki ima 
položnejšo rast. Z ukrepom se izognemo križanju z vejami sosednjega drevesa ali speljujemo 
rast bolj položno. 

 
Slika 3: Odvajanje 

Spodrezovanje (slika 4) izvajamo največkrat na starejšem sadnem drevju, ko je rast že 
nekoliko opešana in navzdol usmerjena. Tudi obilen pridelek lahko močno upogne nosilne 
veje, s spodrezovanjem pa jih usmerimo navzgor na primerno izbran poganjek. 

 
Slika 4: Spodrezovanje vej 

4 
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Rez na čep (slika 4) je uporaben pri sadnem drevju, kjer mora biti za kakovosten pridelek 
dovolj dveletnega lesa. Pri breskvah skrajšamo enoletni poganjek na 3 očesa, iz katerih bo 
pognala stranska rast. Naslednje leto bo čep dvoletni les, nova enoletna rast pa rodni 
poganjki. Na čep režemo tudi, ko z rastjo v določenem delu krošnje nismo zadovoljni in bi jo 
radi spodbudili. 

 
Slika 5: Rez na čep; levo mesto rezi, desno rast v naslednjem letu 

 Vodni poganjki ali bohotivke so pokončni bujni enoletni poganjki s slabo razvitimi 
brsti posebno v spodnjem delu, poženejo pa iz slepih očes na hrbtu ogrodnih vej ali 
na deblu, pa tudi okrog večjih reznih ran. Bohotivke porabijo veliko energije za svojo 
divjo rast, prispevajo pa malo ali nič, zato jih večinoma izrezujemo. Če režemo 
malomarno in pustimo štrclje, bo zopet pognala množica bujne rasti. 

 Upogibanje je koristen ukrep ob rezanju sadnega drevja, saj usmerja rast in pospeši 
nastajanje cvetnih brstov. Sladkorji, ki nastanejo v listih, zaradi položnejše lege 
zastajajo, energija pa sproži nastajanje rodnih brstov. V zgornjem delu krošnje 
upogibamo poganjke močneje, nižje ležeče pa manj, da ne zastanejo v rasti. 

 Razpiranje izvajamo, ko hočemo rast usmeriti v prostor. S tem omilimo pokončno 
rast, ki ni dovolj nosilna za velike pridelke. Z razpiranjem začnemo, ko so še zelnati 
poganjki dolgi vsega 5 do 10 cm. 

 Vzgoja sadnega drevja se začne takoj. Pri večini sadnih vrst in vzgojnih oblikah sadike 
spomladi pred brstenjem skrajšamo na višino debla + 20 cm, kjer na bi pognale prve 
ogrodne veje. Predčasnih stranskih poganjkov ne krajšamo, da se oblikuje čim več 
listne mase za razvoj korenin.5 
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Primer obrezovanja že formirane vzgojne oblike je prikazan na sliki 6. Z rezjo, označeno pod 
1, izrežemo pokončne poganjke in rast na nepravem mestu. Rez 2 je spodrezovanje navzdol 
usmerjene rasti in usmerjanje na primeren poganjek. Močne pokončne veje (rez 3), ki so se 
razvile iz hrbtne rasti in z leti počasi prevzemale vodilno vlogo, odstranimo. Tako bodo 
položnejše veje zopet dominantne v rasti in pomembnosti. Na ta način odstranjujemo tudi 
dvojne vrhove in drugo nepotrebno pokončno rast, ki povzroča nazadovanje položnejše rasti. 
Pokončno rast lahko odstranimo v celoti ali speljemo na ustrezno nameščen položnejši 
poganjek, kot je prikazano z rezjo št. 4. Ukrepi od 1 do 4 so osnova obrezovanja sadnega 
drevja glede zračnosti in urejanja starejšega lesa. Ostane še redčenje enoletnih poganjkov, 
kjer so nameščeni cvetni brsti. 

 
Slika 6: Obrezovanje že oblikovane vzgojne oblike; 1 - izrez pokončnih poganjkov in rasti na nepravih mestih, 2 

- spodrezovanje navzdol usmerjene rasti, 3 - odstranjevanje pokončnih vej, ki bi lahko prevzele vodilno vlogo, 4 

- odstranjevanje pokončne rasti. 
6
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Splošno pravilo je, da jablane obrezujemo več kot hruške, pri teh pa več pripogibamo 
poganjke.7 Jablane in hruške razvijejo rodne brste večinoma na krajših ali daljših enoletnih 
poganjkih, ki poženejo iz stranskih brstov dveletnega lesa. Brstiči so do 5 cm, brstike do 15 
cm in rodne šibe do 30 cm dolgi poganjki z rodnim brstom na koncu, v ugodnih pogojih pa 
tudi ob strani. Rodni les je tudi zverižena rast iz kratkih poganjkov in odebeljene rodne 
pogače, ki nastanejo na mestu, kjer je bil plod pritrjen na vejo. Tudi koščičarji razvijejo rodne 
brste na enoletnih poganjkih na dveletnem lesu, le da so rodni brsti ob straneh, na koncu pa 
je neroden brst. Najmanjše so rozete (2 cm), na kateri so cvetni brsti nanizani v krogu, v 
sredini pa je neroden brst. Sledijo majske kitice, ki so do 5 cm dolgi poganjki s cvetnimi brsti 
ob strani in nerodnim na vrhu. Rodne šibe merijo 20 cm in več s cvetnimi brsti ob strani in 
nerodnim na vrhu, enako pa velja tudi za brstike, le da so krajše. 

Jablane in hruške razvijejo najkakovostnejše brste na brstiču, nekatere sorte jablan 
('melrose,' 'jonadel,' 'mutsu') pa na daljših brstikah in rodnih šibah, kar upoštevamo pri rezi. 
Koščičarji obilno rodijo na vsem opisanem rodnem lesu z nekaterimi odstopanji, značilnih za 
posamezne sorte. 

Sčasoma in z učenjem, tudi ob napakah, lahko vsakdo toliko obvlada obrezovanje sadnega 
drevja, da bo to dobro uspevalo in rodilo. Ne smemo pa pozabiti, da je rezanje samo eden 
izmed ukrepov spodbujanja rasti in rodnosti. 8 

Zaključna misel: Zavedati se moramo, da so rastline prav 

tako živa bitja, ki nas obkrožajo na vsakem koraku in so 

pomemben dejavnik za naše kvalitetno življenje.  

 

Mojca Klemenčič, dipl. inž. agr. ekon. 
strokovna sodelavka DPAE 

 

 

 

 

 

 
Izdelek je nastal s pomočjo ZRZS in naročnika javnih del. 
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