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Občasník pre členov Klubu pestovateľov rastlín 

Zapojte sa! 
 

V týchto dňoch vzniká na 
www stránkach KPR na adrese 
www.kpr.sk záhradkárske Fórum. 

Fórum je miesto, kde mô-
žete vyjadriť svoj názor,  poroz-
právať sa s inými záhradkármi 
(z celého sveta!) i vymieňať na-
vzájom rôzne informácie a skúse-
nosti v záhradke. 

Pomocou formulára mô-
žete veľmi jednoducho poslať 
svoj príspevok nielen na Klubové 
stránky, ale aj do amerického záh-
radkárskeho diskusného fóra. 

Pod Vaším príspevkom je 
uvedený kontakt na Vás, takže 
kedykoľvek môžete očakávať 
reakciu iného záhradkára. Vďaka 
fóru si môžete nájsť priateľa-záh-
radkára na dopisovanie alebo mo-
dernejšie mailovanie (posielanie 
pošty cez internet). Môžete tiež 
ľahšie zohnať rôzne informácie 
(napríklad o pestovaní nejakého 
druhu rastliny, ktorú ste práve 
zohnali a nikto Vám nevie pora-
diť akom sa o nu starať). Do fóra 
tiež môžete zaslať svoje overené 
postupy v záhradke... 

Svoj príspevok môžete 
poslať aj bez toho, aby ste mali 
internet alebo vedeli s ním praco-
vať. Na štvrtej strane toho čísla 
nájdete formulár na poslanie svoj-
ho príspevku. Uverejnenie prvého 
príspevku je zdarma, každého 
ďalšieho za 5 Sk. Svoj príspevok 
do amerického diskusného fóra 
môžete poslať už za 50 Sk. 

Vaše príspevky môžu vy-
zerať takto „Hľadám informácie 
ako pestovať...“ alebo takto 
„Chcel by som si dopisovať so 
záhadkármi, ktorí pestujú...“ ale-
bo... Jednoducho internetová ko-
munikácia – svet bez hraníc... 

Zmena v ponuke 
rajčinových priesad 

 
V ponuke predpestova-

ných sadeníc zeleniny došlo 
k malej zmene sortimentu. Rajči-
nová odroda Primato F1 je 
nahradená odrodou Alabama F1. 
Cena ostáva nezmenená. 

K tejto zmene došlo pre-
to, lebo sa naskytla jedinečná prí-
ležitosť výhodne zakúpiť semená 
odrody Alabama, ktorá je novin-
kou pre rok 2001. To znamená, že 
máte tú česť patriť medzi jej pr-
vých pestovateľov. 

Odroda Alabama je ho-
landská novinka s generatívnym 
typom rastu (vytvára viac plodov 
namiesto nadbytočných výhon-
kov). V jednom strapci je 6-7 plo-
dov. Plody sú červené, guľovité, 
trváce. Obsahujú gén tvrdosti plo-
dov, ktorý spôsobuje dlhú trvanli-
vosť plodov, preto sú veľmi dlho 
skladovateľné. Hmotnosť plodu 
dosahuje asi 120 g. Je odolná voči 
vírusu tabakovej mozaiky, hubo-
vým ochoreniam Verticilium al-
boatrum, Cladosporium fulvum f. 

race 5, Fusarium oxysporum f. ly-
copersici race 0 a f. radici lyco-
persici. Je vhodná aj na skoré 
pestovanie. 

Vo všetkých objednáv-
kach bude odroda Primato auto-
maticky nahradená odrodou Ala-
bama. V prípade, že nechcete 
náhradu, nahláste to, prosím, na 
ktorúkoľvek našu adresu. Ďa-
kujem. 
 

Slovenskí botanici 
v minulosti 

 
 Už oddávna pútalo rast-
linstvo slovenských hôr ľudské 
oči i srdce. Hoci bežní poddaní 

 

Prvé číslo vyšlo 
18. februára 2000 
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Marec a apríl 
v záhradke 

 
Žiaľ, chrípková epidémia sa 

v januári nevyhla ani našej redakcii. 
Preto ste dostali januárové číslo až 
skoro vo februári. Našťastie všetky 
rady z januárového čísla sa dali po-
užiť aj vo februári. Teraz môžete 
v záhradke začať rezať dreviny 
a odrezkami rozmnožovať všetky 
druhy uvedené v minulom čísle. 

V minulom čísle ste sa nau-
čili rezať svíby krvavé. V tomto 
čísle to budú ďalšie druhy. 

Ak si chcete vypestovať 
hustý živý plot z tavoľníkov, vtáčie-
ho zobu a ďalších listnatých drevín, 
je vhodný čas na ich rez. 

Živý plot, ktorý ste založili 
minulú jeseň, zrežte asi na 30 cm. 
Staršie živé ploty (2-3 ročné), kto-
ré sú dosť riedke, môžete tiež 
zmladiť, ale režte ich o niečo vyššie 
(asi 40-50 cm - podľa toho, aký vy-
soký ho chcete mať). Aj o už zapo-
jené živé ploty sa treba starať. 
Zrežte ho asi o 5-10 cm. 

Živý plot z ihličnatých dre-
vín (smreky, tuje, tujovce) sa nere-
že, ale zaštipuje. Väčšinou v marci 
začínajú vyrastať nové výhonky, 
ktoré sú inak sfarbené ako staré 
(spravidla bývajú svetlejšie). Takéto 
výhonky, keď dosiahnu asi 3-5 cm 
zaštipujte asi na polovicu. 

Ak ste si ešte nezaložili ži-
vý plot, môžete tak urobiť ešte v 
priebehu marca a apríla. Máte dve 
možnosti: 

1. živý plot založíte zo 

semien. V tomto prípade si podľa 
návodu na pestovanie, ktorý zasie-
lam s každou objednávkou, vysejte 
v marci-apríli semená priamo do 
záhradky alebo do črepníkov. Na je-
seň predpestované semenáčiky mô-
žete vysadiť na vzdialenosť 30-50 
cm od seba a keď sa "zapoja" (to 
znamená, že jednotlivé rastliny sa 
začnú najvzájom dotýkať) môžete 
ich začať rezať a zaštipovať. Ten-
to spôsob je najlacnejší, hoci o nie-
čo zdĺhavejší. Napríklad z tujovca 
či tuje Vám narastie pekný asi 1,5-2 
m vysoký živý plot so semienok asi 
za 5-8 rokov. 

  v ťažkom pochmúrnom stredove-
ku mali k celej krásnej prírode 
vrúcny vzťah a zbytočne ju neni-
čili, k rastlinám ako takým cítili 
iba potravinovú závislosť. 
 Iné to však bolo s takými 
mníšskymi rádmi, ktoré žili z prá-
ce poddaného ľudu. Keďže sa 
mnísi nemuseli zaoberať obrába-
ním poľa, mohli sa venovať vzde-
lávaniu ducha. Príkladom na to je 
Červený Kláštor v Pieninách, kto-
rý patril najprv kartuziánom, po-
tom kalmudom. Tu žil aj mních 
Cyprián, lekár,  botanik a znalec 
„tisícich remesiel“, ako o ňom na-
písal neznámy autor úvodu jeho 
herbára z roku 1766. Toto v koži 
viazané dielo sústreďuje 272 liso-
vaných rastlín z Pienin a Belian-
skych Tatier s názvami v štyroch 
rečiach. Cyprián zbieral liečivé 
bylinky, ktoré neboli ničím 
zvláštne, iba tým, že obsahovali 
veľa vitamínu C, ktorý ľuďom 
v tých časoch chýbal. Preto ich 
mnohí považovali za zázračné. O 
Cypriánovi sa zachovala legenda 
vo viacerých formách. Zostrojil si  
lietajúci stroj a zlietol z Troch ko-
rún. Hovorí sa, že mu ho ako dia-
bolský vynález spálili na námestí 
v Spišskej Belej. Podľa druhej 
formy legendy sa utopil v Dunaj-
ci, lebo narazil na skaly. Alebo, 
že doletel až do Tatier, kde sa za-
bil. Táto legenda bola viackrát li-
terárne spracovaná. 
 Na naše prírodou zaují-
mavé územie prichádzali aj zahra-
niční učenci. Holanďan Charles 
de L´écluse – Carolus Clusius 
(1526-1609) skúmal okolie Brati-
slavy, Stupavy, Trnavy a hlavne 
Moravu. Najväčší význam má 
jeho po latinsky písané dielo Opis 

niektorých zriedkavejších rastlín 

rozšírených v Uhorsku a jeho po-
kračovanie  Dejiny zriedkavých 

rastlín, v ktorých opisuje nálezis-
ká a kreslí spolu 346 rastlín. Clu-
sius patril medzi prvých botani-
kov, ktorí si začali všímať aj vý-
trusné rastliny, napísal Krátky po-

pis húb rozšírených v Uhorsku. 

Stal sa zakladateľom vedeckej 
mykológie v Uhorsku, priniesol 
k nám mnoho kvetov a stromov. 

Vypestoval prvý tabak a vo vie-
denskej botanickej záhrade mu 
dozreli prvé zemiaky.  Jeho záslu-
hou sme patrili spolu so Španiel-
skom medzi dve krajiny, ktoré 
mali v tom čase dielo o vlastnej 
flóre. Je po ňom nazvaný aj hor-
cokvet Clusiov (Ciminalis clusii), 
ktorý Vás vo Vysokých Tatrách, 
Malej a Veľkej Fatre a na Murán-
skej planine v máji upúta tmavo-
modrými kvetmi (je zobrazený aj 
na poštovej známke, pozn. red.). 
 
 
 
 
 
 
 Na Slovensko prišiel 
v roku 1813 aj Švéd Gőran Wah-
lenberg (1780-1851), aby porov-
nával alpskú flóru s karpatskou. 
Keďže bol ešte mladý mohol pod-
nikať aj náročné túry. Vegetáciu 
Tatier rozdelil na vegetačné stup-
ne. Vo svojom latinskom diele 
Kvetena centrálnych Karpát hľa-
dá súvislosti medzi výskytom 
rastlinstva a klimatickými pomer-
mi. Udelili mu Linného odmenu. 
Okrem toho, že opisoval a zatrie-
ďoval rastliny, meral aj výšky ští-
tov s nepresnosťou len 30-50 m. 
Zaznamenával výskyt rastlín 
v jednotlivých dolinách. Podľa 
neho bola pomenovaná aj jedna 
z najvýznamnejších rastlín Tat-
ranského národného parku – hor-
čičník Wahlenbergov, ktorý 
okrem Doliny siedmych prame-
ňov v Belianskych Tatrách neras-
tie nikde na svete. Kvitne od júna 
do jesene žltými kvetmi podobný-
mi horčičným. Jeho meno nosia aj 
Nižné a Vyšné Wahlenbergove 
plesá vo Furkotskej doline vo Vy-
sokých Tatrách. 
 Z botanikov, ktorí pôso-
bili na Slovensku, by som spome-
nula ešte Bratislavčana J. Purki-
chera, ktorý daroval Clusiovi fa-
zuľu. Jozef Agnelli šľachtil na 
Slovensku v 19.storočí zemiaky, 
Pavel Olexík rôzne kvetiny. Ján 
Tathiáz Matis sa zaujímal o vino-
hradníctvo. Anton Rochel založil 
v Lednickom Rovnom botanickú 
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záhradu a bolo tu ešte mnoho 
ďalších botanikov, ktorí zane-
chali významné diela. 

 

Mária Džunková, Košice 

 
Pestujeme tropické plodiny 

5. časť 

 

Karambola 
 

Na pultoch hypermarke-
tov a lepšie zásobených predajní 
ovocia a zeleniny ste už možno 
objavili asi 12 cm dlhý oválny 
žltý plod s tenkou šupkou. Pri 
rozrezaní pripomína 5-cípu 
hviezdu. Botanicky je to egrešo-
vec oblý, známejší ako karam-
bola (Averrhoa carambola), 
ktorú predávajú často ešte ne-
dozretú zelenú, niekedy hnedú 
od obitia. Takú radšej nekupuj-
te. Pri plnej zrelosti sa pod žltou 
šupkou skrýva vodnatejšia žltá 
dužina výbornej chuti, ktorá 
osvieži. Obsahuje asi 6 malých 
sivohnedých semienok, ktoré 
veľkosťou pripomínajú slneč-
nicové. 

Vo svojej vlasti v juho-
východnej Ázii je to asi 5-10 
metrový stále zelený strom s ne-
párno perovito zloženými lista-
mi skladajúcimi sa z 9-21         
malých špicatých lístočkov (po-
dobné orechu) a s krásnymi ru-
žovými súkvetiami na slabých 
vetvách. Po opelení hmyzom sa 
z celého súkvetia vytvoria 2-3 
plody. Karambola  pestovaná 
v našich podmienkach však ani 
zďaleka nedosahuje takú veľ-
kosť. Dnes sa karambola najviac 
pestuje v Indonézii, Brazílii 
a Austrálii. 

Konzumuje sa surová aj 
so šupkou. Používa sa do šalá-
tov a ako príloha k jedlám.  

Semená môžeme zasa-
diť a rastliny pestovať aj v byte 
na južnom okne, kde je dostatok 
svetla. Oplatí sa  zasadiť ich 
radšej osobitne, lebo pri rozsá-
dzaní drobných semenáčikov by 
sa mohli poškodiť ich korene 
alebo by sa zničili listy, ktoré by 
sa medzi seba zaplietli a zava-

dzali by si. Pôdu udržujeme vlh-
kú, kvetináč môžeme prikryť fľa-
šou na zlepšenie vzdušnej vlhkos-
ti a denne ju na pár minút odkryť, 
aby nevznikla pleseň. Semená 
vyklíčia asi o mesiac. 

Pôdu si vyžaduje výživnú 
s pH 5,5 – 6,5 a vzdušnú, lebo má 
veľa tenkých bočných korienkov. 
Teplota môže byť bežná izbová 
(25 °C) po celý rok, nepotrebuje 
prežiť zimu na chladnejšom 
mieste. Aj krátky mráz by rastlinu 
zničil. Ak má karambola málo 
svetla, listy má sklopené. To isté 
sa deje v noci a vtedy, keď na ňu 
prší. 

V prvom roku života sa 
karambola väčšinou ešte nerozko-
náruje. Ak by vám to prekážalo, 
môžete zrezať asi 1cm z vrcholu 
alebo ju ohnite o pár stupňov od 
kolmice. Esteticky však karambo-
la bez výhonkov nevyzerá zle. Aj 
keď je tenká, má už hnedú kôru a 
dlhé perovito zložené listy pripo-
mínajú konáre a nové svetlozele-
né alebo ružovkasté lístočky pô-
sobia veľmi milo. 

Nie je naivné čakať, že 
karambola zakvitne aj v byte. Nie 
je to síce bežné, no pri dobrej sta-
rostlivosti by sa to mohlo stať. 
Nemôžeme však očakávať bohatú 
úrodu, ale nič nie je nemožné. 
V skleníkoch zakvitne aj vo výš-
ke 1m. V trópoch začína rodiť už 
v treťom roku, kvitne trikrát do 
roka, a tak sa na stromoch súčas-
ne nachádzajú aj plody aj kvety. 

Karambola býva v našich 
podmienkach napádaná háďat-
kami a roztočcami, proti ktorým 
môžeme bojovať aj chemicky, no 
pri menšom napadnutí je lepšie 
použiť ekologický a prírodný spô-
sob – cesnakový roztok. 5-7 strú-
čikov cesnaku varíme v 2 litroch 
vody a rastliny striekame každý 
deň mimo obývacích priestorov 
(pre zápach). 
 Blízkym príbuzným ka-
ramboly je egrešovec hranatý, 
známy aj ako bilimbi (Averrhoa 

bilimbi), ktorý sa však u nás ne-
predáva. Plody sú trocha svetlej-
šie a nie sú až také rebrovité. Su-
rové sú veľmi kyslé, preto sa 

2. živý plot založíte zo 

sadeníc. Tento spôsob je rýchlejší 
ale aj finančne náročnejší. Pekný ži-
vý plot Vám narastie podľa druhu už 
za 2-3 roky. Sadenice vysaďte na 
jar (marec-apríl) alebo na jeseň 
(október-november) na vzdialenosť 
30-50 cm od seba (pomalšie rastúce 
druhy bližšie k sebe). Potom ich 
ošetrujte podľa vyššie uvedených 
rád. Sadenice vybraných druhov si 
môžete zakúpiť cez Ponukový zoz-
nam leto-jeseň 2001 (rastliny Vám 
budú doručené na jesennú výsadbu, 
ktorá je vhodnejšia. Na jeseň rastú 
korene drevín najrýchlejšie – až 
1 cm denne, a tak riziko vyhynutia 
rastlín po presadení je minimálne.). 

Teraz sa nerežú dreviny, 
ktoré kvitnú na jar. Ide napríklad o 
zlatý dážď (forzítia). Tieto druhy 
sa režú až po odkvitnutí. Vtedy ich 
zrežte tak na 20-30 cm. V priebehu 
leta z nich potom vyrastie veľa ko-
nárov, ktoré na budúcu jar bohato 
zakvitnú. 

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, 
môžete ich zašipoať podľa vyššie 
uvedených infomácii.  

Teraz máte príležitosť na-
praviť krivo rastúci ihličnan (smrek, 
borovicu, jedličku), ktorý Vám začal 
rásť krivo, pretože sa poškodil vr-
cholový výhonok. Je to jednoduché 
a efektívne. Výhonok, ktorý začne 
rásť z najvyššie pučiacieho púčika 
opatrnene priviažte o paličku, ktorá 
je umiestnená kolmo na hor (v pod-
state plní funkciu dlahy). Počas to-
ho ako bude rásť, ho postupne vyvä-
zujte a dbajte nato, aby sa špagát 
nikdy nezarezával do výhonka. V júli 
môžete paličku odstrániť. Váš ihlič-
nan bude potom opäť rásť pravidel-
ne a symetricky. 

Práve si prichádzajú na 
svoje aj milovníci jarných cibuľovín 
(možno niekde to už majú aj za se-
bou). Po snežienkach a bleduľách 
jarných príchádzajú jarné šafrany 
(Crocus), narcisy a tulipány. V po-
rovnaní s minulým rokom mi naprík-
lad tulipán Kaufmannov ′Corona′ 
rozkvitol presne o 10 dní skôr než 
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musia spracúvať a konzumovať 
v inom stave. Semenáčik rodí 
v 3.-4. roku. 
 Karambola je milá rast-
lina, ktorá si vyžaduje starostli-
vosť ako všetky ostatné tropické 
rastliny. Stane sa peknou a ne-
zvyčajnou rastlinou vo vašom 
domove. 

Mária Džunková, Košice 

 

(Nabudúce pestujeme kiwano, 

rambutan a mangostanu.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradenstvo 
 

Na jar sa je najvhodnej-
šie obdobie na presádzanie nie-
ktorých druhov trvaliek. Ak pes-
tujete konkrétny druh trvalky 
a neviete, či ju presádzať teraz 
na jar alebo až v lete alebo máte 
iné otázky týkajúce sa pestova-
nia rastlín, môžete sa spýtať na 
tel. čísle 0831/ 65 29 624 každý 
deň od 18.00 do 21.00 alebo aj 
emailom.. 

o niekoľko rokov (5-10). Vtedy sa 
ukáže výsledok niekoľkoročného 
snaženia. Ak budete mať "šťastnú 
ruku", tak medzi 1000 tulipánov náj-
dete jeden pekný, podľa Vašich 
predstáv. Aj tí najúspešnejší šlach-
titelia ako van Tubergen museli vy-
siať milióny semien, aby vyšľachtili 
jednu novú odrodu. Veľa šťastia! 

Vonku to vyzeralo na po-
riadnu jar, kým nezačal opäť padať 
sneh. Aj napriek tomu sa jar 
nezadržateľne blíži a je preto 
najvyšší čas pripraviť na ňu aj naše 
telo, ktoré je po dlhej zime a 
chrípkovej epidémii oslabené. 
Najlacnejším a najjednoduchším 
spôsobom, ako doplniť telu vitamíny 
je žerucha. Návod ako si ju môžete 
pripraviť ste našli v minulom čísle. 

Keď vonku rozmrzne pôda, 
môžete zo záhradky vybrať trsy 
pažítky a umiestniť ju v byte. Už za 
mesiac môžete zberať prvú úrodu! 

Pre novú sezónu, ktorá už 
klope na dvere, by ste mali skontro-
lovať stav semien, aby Vás nezas-
tihla nepripravených. V polovici 
marca sadím semená rajčín, paprík, 
machoviek, baklažánov a letničiek 
s dlhým vývojom. Od začiatku apríla 
sadím semená aksamietnic (Tages-
tes), cínii a letničiek so stredne dl-
hým vývojom. 

Kupón na príspevok do Fóra 
Svoj príspevok chcem uverejniť na stránke:    Som člen KPR: 
□ KPR Fórum - po slovensky     □ áno 
□ KPR Fórum - po anglicky     □ nie 
□ na amerických záhradkárskych stránkach  
Toto je môj: □ prvý (pre členov uverejnenie zdarma)  □ ďalší príspevok 
Kontakt (poštová alebo e-mailová adresa - bude uverejnené pod Vaším príspevkom): 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Stručný názov Vášho príspevku: ..................................................................................... 
Text Vášho príspevku: ...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
Cenník za uverejnenie príspevku: 
Príspevok do fóra Pre člena KPR Pre nečlena 

KPR - po slovensky 
bezplatne za 1. príspevok, 

5,- Sk za každý ďalší 
5,- Sk 

KPR - po anglicky 
bezplatne za 1. príspevok, 

5,- Sk za každý ďalší 
5,- Sk 

na amer. záhrad. stránkach 50,- Sk * 70,- Sk * 
* za uverejnenie príspevku účtuje partner v USA poplatok 1 USD 
do štvorčeka (□) požadované označte krížikom (x) 

 

 

 

minulý rok. Práve tulipány sú po gla-
diolách, rozchodníkoch a rajčinách 
jednou z mojich veľkých lások. Ten-
to rok je už druhý rok čo sa venu-
jem ich aktívnemu šľachteniu. 

Momentálne ma veľmi teší, 
že mi na záhonoch vyrastajú prvé 
tulipánové semenáčiky z minuloroč-
ného kríženia. Je to veľmi zaujíma-
vý pocit. Ak ho chcete zažiť aj Vy, 
máte ideálnu príležitosť skúsiť 
šľachtiť tulipány. 

Nie je to nič zložité. Vy-
berte si spomedzi Vašich tulipánov 
niekoľko najobľúbenejších. Potom 
z nich ešte pred rozkvitnutím od-
stráňte tyčinky (to je to, čo púšťa 
peľ) Tento proces sa volá "kastrá-
cia".  Ja ich zabalím do papierového 
vrecúška a odložím na poličku v by-
te. Na vykastrovaný kvet dám pa-
pierové vrecko, ktoré nitkou upev-
ním na stonku (aby som zabránil ne-
žiadúcemu opeleniu). Keď je vykas-
trovaný kvet plne rozkvitnutý vrec-
ko odstránim a kvet opelím pripra-
veným peľom z iného kvetu. Po ope-
lení na kvet opäť nasadím vrecko. 
O celom krížení si vediem podrobné 
záznamy. 

Z niektorých kvetov sa aj 
napriek dobrému opeleniu semenní-
ky nevytvoria. Je to preto, lebo nie-
ktoré tulipány majú z prírody vlast-
nosť, ktorá bráni takémuto me-
dzidruhovému kríženiu v záujme za-
chovania druhu. (Záujemcom, ktorí 
majú záujem skúsiť krížiť tupinány 
zašlem na požiadanie zoznam dru-
hov, ktoré mi semená po krížení 
v roku 2000 nevytvorili. Vyvarujú sa 
tak zbytočného neúspechu.) 

Semenníky dobre opele-
ných tulipánov dozrievajú v máji-jú-
li. Po vysušení z nich vyberiem a od-
stránim neklíčivé semená. Odlíšiť sa 
dajú veľmi ľahko podľa toho, že ne-
majú dobre vyvinuté embryo (to je 
taká malá čiaročka, ktorú je vidieť 
pri umiestnení semienka oproti 
svetlu). Vyčistené semená uskladňu-
jem až do jesene v papierových 
vreckách v byte.  

V októbri ich zasadím do 
hĺbky asi 2-3 cm. Počas zimy pre-
mrznú a už v polovici februára začí-
najú z nich vyrastať mladé tulipány. 

Tie prvýkrát rozkvitnú až 


