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Občasník pre členov Klubu pestovateľov rastlín 

Vitajte v Klube! 
 

Úvodom prvého treťoti-
sícročného Botanixu by som 
chcel privítať všetkých nových i 
"staronových" členov. 

Blahoželám Vám k Vaše-
mu rozhodnutiu – stať sa členom 
Klubu. Verím, že budete s činnos-
ťou Klubu a klubovým občasní-
kom spokojní. 

Aj na tento rok zostáva 
prioritou Klubu zabezpečovanie 
atraktívnych a vzácnych druhov 
rastlín z celého sveta. 

V tomto roku bude zvýše-
ná pozornosť venovaná aj "zabud-
nutým" odrodám zeleniny (rôzne 
zaujímavé druhy si môžete zakú-
piť z Ponukového zoznamu jar až 
do 31.5.2001). Aj záhradkári, 
ktorí radi experimentujú si prídu 
na svoje. Spoznajú a naučia sa 
pestovať rôzne menej známe 
druhy rastlín a to už v tomto čísle. 

Ďalšou úlohou Klubu bu-
de šírenie "osvety" v ochrane 
rastlín pred chorobami a škodca-
mi. Žiadny záhradkár sa nevyhne 
stretnutiu s nimi, nuž a prečo ne-
byť na nich pripravený? 

Členstvom v Klube máte 
zadarmo celoročné poradenstvo 
v oblasti pestovania rastlín, ich 
ochrany pred chorobami a škod-
cami. To znamená, že hocikedy v 
priebehu roka ak Vaše rastliny 
napadne nejaký škodca alebo cho-
roba stačí mi napísať a zaslať na-
padnutú rastlinu (spracovanú pod-
ľa časopisu Naše rastliny 1/1999) 
a ja Vám poviem, čo Vašu rastli-
ny napadlo a ak to bude možné, 
tak aj to ako jej môžete pomôcť. 

Stáva sa už tradíciou, ak-
tuálne informovanie o novo obja-
vených alebo zavlečených choro-
bách a škodcoch. Aj tento tomu 
nebude inak. Aj naďalej bude 

včas informovaní o expanzívnom 
šírení kukuričiara koreňového 
(bližšie informácie nájdete 
v Botanixe 2 a 5/2000). 

 
Martin Smetana 

 
Člen získa člena vrcholí... 
 

„Člen získa člena“ je ak-
cia pre všetkých členov Klubu 
pestovateľov rastlín za účelom 
rozšírenia našich radov.  

Ak si myslíte, že ste lep-
ší, zapojte sa do tejto akcie aj Vy 
a dokážte si to! Prihlášku(y) pre 
nových členov si môžete vyžiadať 
na adresách uvedenej na titulnej 
strane alebo stiahnuť z internetu 
z www.kpr.sk. Na prihláške do 
rubriky „Kde ste sa dozvedeli o 
KPR?“ napíšte Vaše meno. Akcia 
trvá len do 15.2.2001. Tak sa 
poponáhľajte!  Traja 
najúspešnejší „verbovači“ budú 
odmenení!  

Ak si myslíte, že do 15.2. 
nových členov už nezískate, mô-
žete sa zapojiť do ďalšieho kola, 
ktoré začne 16.2.2001 a potrvá až 
do 15.2.2002. 
 

www.kpr.sk  
 

Takto sa volá nová pod-
stránka, kde od februára nájdete 
aktuálne rady na ošetrovanie Va-
šich rastlín, v čas bude informo-
vaní kedy vysiať či vysadiť kon-
krétne druhy do Vašej záhradky. 

V spoplatňovaných čas-
tiach nájdete tiež popis rôznych 
druhov, ich fotografie a ďalšie 
cenné informácie. 

Prístup na spoplatňované 
stránky získate grátis, ak si pred-
platíte prístup do Archívu KPR 
(pre člena za 50, pre ne za 90 Sk). 

 

Prvé číslo vyšlo 
18. februára 2000 
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Január v záhradke 
 

Január je naším najchlad-
nejším mesiacom, hoci tento rok to 
tak nevyzerá. Ešte je jeseň alebo už 
je jar? Priznám sa Vám, neviem sám. 
Prvosienky mi kvitnú od už novem-
bra. Aj bledule a snežienky sa tisnú 
von. Vyzerá to tak, že zima nás 
obišla. Nuž, je najvyšší čas zistiť 
zásoby semien a pripraviť sa na no-
vú sezónu. 

Počas zimného obdobia sa 
nám do tela nedostávajú v podstate 
žiadne vitamíny. Mali by sme preto 
konzumovať čo najviac ovocia a ze-
leniny. Množstvo praktických recep-
tov z ovocia a zeleniny nájdete v mi-
nuloročných číslach Botanixu. 

Veľmi vďačným a tiež aj 
lacným zdrojom vitamínov v zimnom 
období je žerucha siata. Pestovať 
sa dá prakticky kdekoľvek. Stačí 
dať do plytkej misky tenkú vrstvu 
vaty (ja používam polystyrénovú 
misku, na ktorej sa predávajú zmra-
zené kurence; je veľká asi 10 x 20 
cm). Potom do misky nalejte čistú 
vodu tak, aby sa zamočila celá vata. 
V obchode si kúpte semená žeruchy 
(vrecúško s 11 g semien stojí asi 7 
Sk). Semená vysejte husto vedľa 
seba na vatu (na 1 misku miniem celé 
vrecúško). Misky s výsevom položte 
na čo najslnečnejšie miesto v byte 
(ja ho dávam na parapetné okno do 
obývačky, ktorá je orientovaná na 
juh). Podľa teploty asi o 7-14 dní 
žerucha vytvorí veľmi hustý 1-3 cm 
vysoký porast. Vtedy je čas na 
zber. Z misky odlejte vodu a nož-
ničkami tesne nad vatou odstrihnite 
rastlinky nad tanierom. Vatu s ko-
reňmi vyhoďte a do misky môžete 
založiť ďalšiu "kultúru". 

Žeruchu umývať netreba. 
Môžete ju použiť do šalátov, do po-
lievky (namiesto petržlenu) alebo na 
maslový chleba namiesto pažítky. Je 
veľmi chutná. 

Počas celého obdobia pes-
tovanie udržujte v miske stálu hla-
dinu vody (výška vodnej hladiny 0,5-
1 cm). Aby ste sa mohli zásobovať 
žeruchou počas celého zimného ob-
dobia, zakladajte novú výsadbu raz 
za týždeň. 

Počas zimného obdobia mô-

  

Test: 

Aký ste druh 
pestovateľa? 

 
Nielen rastliny, ale aj my 

pestovatelia sme veľmi rôzni, na-
príklad máme iné dôvody, prečo 
rastliny pestujeme. Určite všetci 
pre potešenie, no každý ho nachá-
dza v niečom inom. 

V tabuľke na konci testu 
nájdete pod príslušnou otázkou 
a Vašou odpoveďou znamienka: 
�,  �, � a �. Ktoré znamien-
ko bude u Vás prevládať, taký 
druh pestovateľa ste.  Možno ste 
mix rôznych typov, možno patríte 
do nejakej neopísateľnej skupiny. 
Ale otestujte sa!  
 

Mária Džunková, Košice 

 
1. Čo si pomyslíte, keď uvidíte 
v obchode novú rastlinu? 
a) Tú musím bezpodmienečne 

mať. 
b) Pekná rastlina, ale ja mám 

doma už iné. 
c) Je drahá a zbytočne zaberá 

v byte miesto. 
d) Aká je to odroda? Chcem o 

nej vedieť viac. 
 
2. Uhynie Vám rastlina. Čo 
urobíte? 
a) Poviete si: „Škoda, dobre ro-

dila.“ 
b) Hľadáte príčinu úmrtia a be-

riete to so slovami: „Taký je 
život...“ 

c) Príčinu si neviete vysvetliť a 
idete si kúpiť ďalšiu. 

d) Dlho sa pre to trápite. 
 
3. Akým spôsobom sa najčastej-
šie dostávate k rastlinám? 
a) Kupujem iba od spoločností, 

kde sú odborníci. 
b) Dostávam ich do daru, a tak 

mi tie rastliny pripomínajú 
ľudí, ktorí mi ich dali. 

c) Žiadam všetkých známych, 
aby mi dali semená a odrezky 
svojich rastlín. 

d) Rastliny mám zo semien 
z vlastnej úrody, v obchodoch 
kupujem iba nové odrody. 

 
4. Čo robíte so zvieratami 
a škodcami vo vašej záhrade? 
a) Sú mi ukradnuté, nezaujímam 

sa o ne. 
b) Tvrdo ničím a zabíjam škod-

cov takými spôsobmi, aby 
som nemal(a) ujmy na úrode. 

c) Skúšam najnovšie metódy, 
uprednostňujem prírodné. 

d) Škodcov neničím chemicky, 
lebo by to nemuseli znášať 
pôdne organizmy a aj škodco-
via musia predsa niečo jesť. 

 
5. Uvidíte u susedky novú 

rastlinu. 
a) Pochválim jej ju, ale netúžim 

po nej. 
b) Aj keby mi nedovolila, vez-

mem si odrezok. 
c) Poviem si: „Tá protivná žena 

pestuje samé zbytočnosti.“ 
d) Idete sa jej opýtať, čo je to za 

druh. 
 
6. Vymieňate si s niekým 
informácie? 
a) So záhradkárskym zväzom. 
b) S odborníkmi. 
c) S nikým. 
d) So susedmi a priateľmi. 
 
7. Prečo chodíte do lesa? 
a) Beriem si mladé semenáče, 

veď na tom nie je nič zlého. 
b) Keď už som v lese, tak si nie-

čo nazbieram – huby, čučo-
riedky, ... 

c) Páči sa mi v lese. 
d) To, čo som si prečítal(a) o 

stromoch, si chcem ozrejmiť.  
 
8. Čo Vás najčastejšie privádza 
do kvetinárstva? 
a) Chodím sa poradiť. 
b) Kupujem iba kvetináče 

a všetko, aby sa mali moje 
rastliny dobre. 

c) Chcem si kúpiť všetky pekné 
kvety, ktoré letia v tomto roč-
nom období (mliečniky v zi-
me, prvosienky na jar) alebo 
rezané kvety. 

d) Kupujem záhradkárske nára-
die a stroje, hnojivá. 

 
9. Čo pestujete na balkóne? 



  Botanix 1/2001 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        3 www.kpr.miesto.sk  

a) Rastliny nedávam na bal-
kón, lebo by mohli dostať ú-
pal alebo by ich zničila búr-
ka. 

b) Hocijaké bohato kvitnúce 
kvetiny. 

c) Ak sa nejakej rastline v in-
teriéri nedarí, skúšam ju 
pestovať na balkóne. 

d) Paradajky, papriky, malé 
uhorky... 

 
10.  Čo pestujete v záhrade? 
a) Úžitkové rastliny, poľno-

hospodárske plodiny. 
b) Do záhrady chodím relaxo-

vať. 
c) Hocijaké okrasné rastliny 

od známych. 
d) Rastliny mám roztriedené 

podľa mrazuvzdornosti 
a odrôd. 

 
11. Prečo chodíte na záhrad-
kárske výstavy alebo do bota-
nických záhrad? 
a) Určite tam bude niečo, čo sa 

hodí do môjho bytu. 
b) Chcem si vymeniť skúse-

nosti a pochváliť sa svojimi 
úspechmi. 

c) Hľadám nové plodivejšie 
odrody. 

d) Zo zvedavosti. 
     a b c d 

1 � � � � 
2 � � � � 
3 � � � � 

4 � � � � 
5 � � � � 
6 � � � � 
7 � � � � 
8 � � � � 
9 � � � � 

10 � � � � 
11 � � � � 
 
Najviac odpovedí ����: 
Potešenie z pestovania rastlín 
Vám robí Vaša neustále sa zväč-
šujúca botanická záhrada. Kaž-
dý Vám ju chváli, je veľmi pek-
ná. Ale viete vôbec, čo v nej 
máte? Keďže Vás asi nezaují-
ma, aké sú to rastliny, máte 
problémy aj s pestovaním. Hoci-
jakú rastlinu, ktorú ste u nieko-
ho videli a páči sa Vám, chcete 

za každú cenu mať. Mali by ste si 
najskôr o nej niečo prečítať a zis-
tiť, potom sa jej bude dariť lepšie. 
 
Najviac odpovedí ����: 
Ste presným opakom typu �. Po-
tešenie nachádzate v informá-
ciách, ktoré ste o svojich rastli-
nách získali. No zatiaľ, čo Vy se-
díte nad knihami, Vaše rastliny 
Vám za chrbtom pravdepodobne 
hynú. Ak ste predsa v knihách 
niečo nenašli a ani Vám odborníci 
neporadili, skúšate vyriešiť prob-
lém sám(a) až príliš vedeckým 
spôsobom. Rastliny beriete iba 
ako objekty výskumu. Ak Vám 
nejaká rastlina zahynie, beriete to 
ako nevydarený vedecký pokus. 
Rád(a) objavujete nové veci 
a dobrými výsledkami pokusov sa 
všade chválite. 
 
Najviac odpovedí ����: 
Potešenie nachádzate v práci na 
budúcej úrode. Záhradu považuje-
te za miesto, kde si oddýchnete 
iba prácou. Buď nemáte rád(a) 
podnikateľov – vlastníkov obcho-
dov Ovocie a zelenina, lebo majú 
podľa Vás prehnané ceny. Roz-
hodli ste sa, že ich nebudete pod-
porovať, lebo všetko potrebné si 
viete vypestovať aj sám(a). Alebo 
Vás teší pohľad na polmetrový 
chren a trojkilové paradajky 
a chcete sa nimi pochváliť. Robíte 
všetko preto, aby ste mali čo naj-
väčšiu úrodu. Zo všetkého chcete 
mať úžitok a rastliny, ktoré neplo-
dia považujete za nepotrebné.   
 
Najviac odpovedí ����: 
Život bez rastlín si ani neviete 
predstaviť. Teší Vás pohľad na 
zelený kút v izbe alebo na prekvi-
tajúcu záhradu. No to iba vtedy, 
ak sú to Vaše rastliny – teda ste 
tam dali kúsok zo seba. Svoje 
rastliny by ste nedali za nič na 
svete. Rozprávate sa s nimi, púš-
ťate im hudbu a nedovolíte, aby 
ich niekto urazil, že sú škaredé. A 
možno tým zanedbávate tradičné 
spôsoby pestovania, a preto Vám 
rastliny niekedy uhynú. Potom sa 
veľmi trápite, lebo Vám prirástli 
k srdcu. 

žete rýchliť aj cibuľu, pažítku, pe-
tržlen, rascu a celer. Pripravte si 
črepníky hlboké  a široké asi 10 cm. 
Naplňte ich zeminou a zasaďte do 
nich (cibule alebo korene) vyššie 
uvedené druhy rastlín. Po výsadbe 
rastliny zalejte. Prvú úrodu vňate 
môžete zberať asi po týždni. Keď 
prestane byť "kultúra" málo úrodná 
(asi po mesiaci), korene petržlenu, 
rasce a zeleru môžete vybrať 
a použiť klasickým spôsobom v ku-
chyni (trebárs do polievky). 

Milovníci drevín by si mali 
zohnať stimulátor rastu. V súčas-
nosti už existuje pomerne široký 
sortiment a stále vznikaj nové a no-
vé druhy stimulátorov. Na rozmno-
žovanie väčšiny druhov však vôbec 
nepotrebujete nič drahé. Úplne 
Vám postačí aj práškový Stimulátor 

VS 1, ktorý stojí asi 20 Sk. 
 
 
 
 
Podľa obrázku si pripravte 

odrezky dlhé 15-20 cm. Rez veďte 
asi 0,5 cm nad horným púčikom. Na 
odrezku ponechajte iba 2 horné pú-
čiky (tzv. očká), ostatné vylomte. 
Odrezky zapichnite spodnou časťou 
do stimulárora (asi 2-3 cm), potom 
ich vyberte,  prebytočný stimulátor 
oklepte a zapichnite šikmo až po 
horné 2 púčiky do pôdy (do válov-
čeka alebo do črepníka). Dávajte 
pozor aby ste nezasadili odrezok 
hornou časťou do zeme – odrezok 
by sa neprijal. Po zapichnutí všet-
kých odrezkov, zeminy polejte. Vá-
lovček s odrezkami vonkajších dru-
hov vyložte do záhradky, pri byto-
vých druhoch ich dajte do igelito-
vého vrecka alebo do minifóliov-
níčka. Odrezky sa zakorenia po 2-4 
týždňoch (podľa druhu). Úspešnosť 
je 90-100%. 

V januári môžete rozmno-
žovať tieto druhy: zlatovky (zlatý 
dážď, forzítia), zemolez (Lonicera), 
ruže. Od februára až do začiatku 
apríla môžete rozmnožovať aj vŕby, 
tavoľníky, vtáčí zob, brečtan a 
mnohé iné druhy, ktoré sa dajú roz-
množovať odrezkami. Rozmnožovať 
môžete až do konca marca, u 
niektorých druhov až do apríla. 
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obe rastliny, pričom ich stonky 
spojte zasunutím do seba. Po-
tom obe stonky upevnite spolu 
pásikom igelitu, kúskom drôtika 
alebo iným vhodným materiá-
lom. Rastliny po vrúbľovaní u-

miestnite na polotienisté miesto 
s vyššou vzdušnou vlhkosťou 
(pravidelne ich postrekujte). Asi 
po 1-2 týždňoch, keď obe ston-
ky spolu zrastú, odrežte zemia-
kový výhonok nad a rajčinový 
pod miestom vrúbľovania. Tak-
to predpestované rastliny môže-
te po 15.5. vysadiť do záhradky 
a pestovať zvyčajným spôso-
bom. Počas vegetácie budete 
zbierať rajčiny a pred prvými 
zimnými mrazíkmi rastliny vy-
kopte a pozbierajte úrodu ze-
miakov. 

Úroda rajčín z takýchto 
rastlín býva uspokojivá, ale úro-
da zemiakov je v porovnaní 
s normálne pestovanými ze-
miakmi menšia, pretože rajčiny 
bývajú menej olistené. 

Takto vypestované prie-

sady "rajčinozemiakov" môžu 
byť aj originálnym darčekom 
pre Vášho priateľa-záhradkára. 

Poradca 

záhradníka 
 

V tejto rubrike nájdete od-
povede na otázky, ktoré Vás trápia. 
Pravidelnosť a rozsah tejto rubriky 
teda závisí len od Vás. 

 
Otázka: keď som bola minulý 
rok v USA dočítala v katalógu 
jednej záhradníckej firmy o novo 
vyšľachtenom druhu zeleniny – 
„rajčinozemiakoch“. Rada by som 
ich pestovala, ale neviem či sa da-
jú u nás zohnať. Mohli by ste mi 
poradiť? pani Eva, Nitra 
 
Odpoved´: Vážená pani, stali 
ste sa obetou prefíkanej reklamy. 
V skutočnosti žiadne „rajčinoze-
miaky“ neexistujú. Ide len o na-

vrúbľované rajčiny na zemiakové 
výhonky. Takéto rastliny si ani 
nemusíte kupovať, ale vypestovať 
sama. Je to jednoduché. 

Normálne si predpestujte 
rajčinové priesady a na svetle na-
klíčte zemiaky (hľuzy). Stačí po-
ložiť zemiak napríklad na para-
petné okno. Keď zemiakové a raj-
činové výhonky dosiahnú hrúbku 
0,5-1 cm, podľa obrázka narežte 

 

Botanix môžete čítať aj na internete! 
 

Už 30 minút po vydaní môžete na adrese www.kpr.miesto.sk 
čítať najnovšie číslo Botanixu! 

Členovia – majitelia internetu sa môžu rozhodnúť ako chcú dos-
távať svoj výtlačok. Prvá možnosť je v tlačovej forme poštou. Ak sa 
rozhodnete čítať Botanix na internete stačí to nahlásiť. Automaticky do-
stanete prístupové heslo, s ktorým sa dostanete na stránky, kde nájdete 
najnovší Botanix. Tento spôsob je samozrejme bezplatný. 

Ak by ste mali záujem čítať aj staršie čísla Botanixu, môžete si 
za 50 Sk predplatiť prístup do Archívu Klubu. Za tento symbolický po-
platok získate neobmedzený prístup do archívu, kde nájdete všetky dopo-
siaľ vydané čísla a tiež ešte nevydané čísla v "predbežnej verzii". V cene 
máte aj prístup na ďalšie spoplatňované stránky, kde nájdete rôzne uži-
točné informácie, rady a kontakty (pozrite článok vedľa). 

Aj nečlenovia, ktorí chcú čítať Botanix na internete si môžu za 
90 Sk predplatiť prístup do Archívu KPR. 

Ostatní čitatelia, ktorí internet nemajú, o svoj Botanix neprídu. 
Budú ho aj naďalej dostávať poštou. Kdekoľvek do celého sveta Vám 
príde do 2 (pracovných) dní. 

 

 

 

Podobne aj v bytoch môže-
te rozmnožovať všetky druhy rast-
lín, ktoré sa dajú rozmnožovať od-
rezkami (čínska ruža, monstera, fi-
lodendrony, muškáty (pelargónie), 
mučenky, granátovník, durmany, ...). 

Vŕby a brečtan môžete za-
koreňovať aj vo váze s vodou. Takto 
je akýkoľvek neúspech vylúčený, 
zakorenia sa do 7 dní. 

Počas skladovania pravidel-
ne (raz za 14 dní) kontrolujte us-
kladnené gladiole, georgíny, sadzač-
kovú cibuľu a cesnak na jarnú vý-
sadbu. Choré a napadnuté hľuzy 
a cibule ihneď vyhoďte (v opačnom 
prípade by sa zdrojom nákazy pre 
zdravé). 

V januári je vhodné hľuzy 
gladiol moriť (máčať) 30 až 60 mi-
núť vo vode teplej 47 ºC, hľúzky 
(koráliky, brut) vo vode teplej 
55 ºC. Zničíte tak prípadne sa vys-
kytujúce baktériové choroby – sne-
ťovca mečíkového (Urocystis gla-
diolicola) a fuzáriózu (Fusarium 
oxysporum f. gladioli). Po morení ich 
nechajte 1-2 dni oschnúť a odložte 
ich na tmavé, chladné, suché miesto 
s teplotou okolo 5 ºC. Nesmú ale na-
mrznúť! Ak som Vám zaslal hľuzy 
v januári, moriť ich už nemusíte, 
pretože som ich moril ja ešte pred 
expedíciou. 

Teraz si už pripravujte 
nožnice na rezanie drevín. Najvhod-
nejším obdobím takzvaného pred-
jarného rezu je od februára až do 
polovice marca. 

Svíby krvavé sa režú čo 
najnižšie nad zemou (max 10-15 cm). 
Nebojte sa tak drastického zásahu, 
kráse rastlín iba prospeje! Počas le-
ta vyrastú dlhé (1,5-2 m úplne bež-
ne) tenké prúty. Tie sú ozdobou 
rastlín počas celej zimy, pretože s 
príchodom zimy sa sfarbia do krva-
vočervena. Hrubšie vetvičky sú ne-
atraktívne hnedé. 

Ihličnany (borovice, smre-
ky, smrekovce, jedle, araukárie, ...) 
sa nerežú! Rezom by sa pokazila ich 
pravidelnosť. Ak ich máte riedke 
a chcete ich mať čo najhustejšie, 
návod na to nájdete v budúcich Bo-
tanixoch. Dočítate sa tiež čo robiť, 
keď sa poškodí vrcholový púčik 
a stromček začne rásť krivo. 


