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Redčenje plodov
Sadne rastline so nagnjene k pretirani rodnosti, zato obilno cvetijo. Naravno odpade že 
precej cvetov in plodičev, a je to v pridelavi sadja za prehrano premalo. Če je na dreve-
su preveč plodov, so ti manjši, slabše obarvani in zato manj kakovostni. Ker se plodovi 
dotikajo med seboj, se razvije več bolezni in škodljivcev. 
Zaradi navedenih dejstev je smiselno plodove sadnih rastlin dodatno redčiti. Pri jablani 
in hruški to naredimo, ko so plodiči veliki 20 do 30 milimetrov. V socvetju pustimo po en 
plod, med dvema plodoma naj bo 5 do 8 centimetrov razdalje. Tako imajo plodovi dovolj 
prostora za nemoten razvoj. Ker plod visi samostojno, se utrdi, po dežju hitro osuši in 
lepo obarva. Vse to zagotavlja dobro kakovost ploda.

Tudi slive je smiselno redčiti na razdaljo 5 centimetrov med plodovi. S tem dosežemo 
do 30 odstotkov manjšo črvivost in gnilobo.

Ročno redčenje je kar na-
porno in dolgotrajno delo. 
Rezultat so optimalno razviti 
in kakovostni plodovi.

Pred redčenjem plodov Po redčenju plodov

Tudi slivo redčimo. Pravilno preredčeni plodovi slive tik pred obiranjem
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Plodovi se med seboj stiskajo - več možnosti za bolezni in škodljivce.

Razredčeni plodovi jablane

Plodiče odtrgamo tako, da na drevesu pustimo peclje. S tem zmanjšamo nevarnost 
okužbe drevesa skozi rane. Plodiče lahko pustimo na tleh ali jih odvržemo na kom-
postni kup. 
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S pravočasnim ročnim redčenjem, ko je plod velik 20 milimetrov, nekoliko zmanjšamo 
izmenično rodnost jablan in hrušk.
Pridelek zaradi manjšega števila plodov ni manjši, saj pridobimo na teži plodov. 

Pred in po redčenju plodov

Plod s cvetnim brstom za drugo leto
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Gnile plodove sproti odstranju-
jemo iz nasada. Mečemo jih na 
kompostni kup. Z njimi ne širimo 
bolezni v nasadu. Če kakšen os-
tane pod drevesom, ga predelajo 
mikroorganizmi.

Porezane veje uporabimo za dno 
kompostnega kupa ali visoke 
grede, lahko jih razrežemo in 
zložimo v butarice za zimsko 
ogrevanje.

Pod krošnjami dreves vzdržuje-
mo plitvo obdelan kolobar brez 
trave in plevelov. Čist kolobar 
je osnova higiene v sadovnjaku. 
S tem izboljšamo rast dreves, 
ker v območju korenin nimajo 
konkurence za vodo in hranila, 
in odganjamo voluharja.

Zakaj drevo ne rodi?
Sadili smo pregloboko: cepljeno 
mesto je v zemlji in zgornji, žla-
htni del se je ukoreninil. Drevo 
sploh ne rodi ali pa le vsakih 
nekaj let in še takrat slabo.
Drevo je v senci: sadno drevje 
ima rado sonce in svetlobo. 
Če je posajeno v senci, bo ras-
lo močneje, svoje poganjke 
stegovalo čim više proti soncu, 
plodov pa bo zelo malo.
Slaba oprašitev: krivec za slabo 
letino pri češnjah.
Nepravilna rez

Breskve pred redčenjem plodičev

Breskve po redčenju

Največji učinek ima redčenje pri 
breskvi. Ta sadna vrsta ima navadno 
zelo veliko plodov. Če jih preredčimo 
tako, da je med dvema plodovoma 10 
centimetrov razdalje, bomo namesto 
majhnih in kislih breskev z veliko 
koščico pridelali debele in sladke 
plodove z veliko slastnega mesa in 
manjšo koščico. 


