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B otanix 

Avokádo v kuchyni 
 
Vo svojej domovine sa 

avokádo najčastejšie konzumuje 
surové tak, že sa rozkrojí na polo-
vicu, vyberie sa semeno a po-
kvapká sa citrónovou šťavou, po-
solí alebo okorení čiernym kore-
ním. Potom sa vyjedá lyžičkou. 

Z avokáda si môžete vy-
robiť aj avokádovú nátierku, kto-
rou určite očaríte každú návštevu. 

Očistite avokádo škrab-
kou na zemiaky od vrchnej zele-
nej šupky. Potom ho rozkrojte, 
vyberte semeno a nakrájajte na 
kocky. V mixéri rozmixujte avo-
kádo a pridajte zopár lyžíc masla 
typu Rama alebo Perla (podľa 
množstva avokáda), štipku soli 
a zopár kvapiek citrónovej šťavy. 
Na záver všetko spolu dobre roz-
mixujte. Potom si základnú hmo-
tu pomazánky rozdeľte na viac 
častí. Do každej časti môžete pri-
dať iné ingrediencie, čím vytvorí-
te rôzne nevšedné podoby poma-
zánky. Použiť môžete takmer 
všetko čo doma nájdete (sladkú 
červenú papriku, pre gurmánov 
môžete použiť aj štipľavú; bazal-
ku, tymián, oregáno, ...). Nátierku 
natierajte na rožky pred jedením. 
Hotovú nátierku môžete sklado-
vať v chladničke niekoľko dní. 

Avokádo je vhodné aj do 
zeleninových šalátov. Ja mám 
najradšej tento: 

Nakrájam na asi 0,5 cm 
kocky 1-2 avokáda, 5-6 paprík, 5 
šalátových uhoriek (tzv. „šaláto-
viek“), 10 rajčín (pre zaujímavejší 
vzhľad používam rôznofarebné 
odrody), asi 100 g osmažených 
hlív ustricových, 1-2 cibule 
a menšiu kocku balkánskeho syra. 
Potom všetky ingrediencie zmie-
šam, prelejem lyžicou oleja a ulo-
žím do chladničky odstáť asi na 

1 hodinu. Nepoužívam soľ, preto-
že balkánsky syr je sám osebe 
dosť slaný a pridaním soli by sa 
porušila jeho typická chuť. Šalát 
uchovávam až do podávania 
v chladničke. Bez zníženia jeho 
kvality sa dá skladovať 3-5 dní. 

Avokádo však môžete 
pripravovať aj na sladko: 

Nakrájajte si na kocky 5 
jabĺk, 5 hrušiek, 2-3 banány, 3-4 
pomaranče (s rôznofarebnou du-
žinou), 3 kiwi, asi 7 plátkov ana-
násu (môže byť čerstvý alebo 
z plechovky), 2-3 avokáda (ktoré 
ste predtým máčali asi 20 minút 
v šťave z čiernych ríbezlí alebo 
v kompótovej šťave – avokádo 
tak nadobudne atraktívny vzhľad) 
a bobule z 2-3 strapcov modrého 
a zeleného hrozna, prípadne aj 
plody malín alebo ríbezlí. 

Pre exotickejší vzhľad 
môžete pridať aj rozkrájané plody 
mučeniek, jahodovca obyčajného 
(Arbutus unedo) a dužinu z graná-
tových jabĺk. Všetky tieto druhy 
si môžete zakúpiť prostredníc-
tvom PZ IMPORT (všetky druhy 
Vám budú spoľahlivo rodiť aj 
v našich podmienkach). 

Nakoniec všetky druhy 
ovocia spolu zmiešajte a odložte 
asi na 1 hodinu do chladničky, 
aby sa „chuťovo spojilo“. Takúto 
„vitamínovú bombu“ by ste si 
mali dopriať hlavne počas zimné-
ho obdobia aspoň raz za 14 dní. 

Dobrú chuť! 
 

 

Záhrady v Monaku 
 
V dňoch 17.-25.9.2000 

som navštívil Monacké kniežac-
tvo, ktoré so svojou rozlohou 1,95 
km2 je 2. najmenším štátom sveta. 
Aj napriek takej malej rozlohe má 
veľmi pekné parkové úpravy, 

 

Čítajte na strane 4: 
Bojujeme proti 

myšiam na 

tulipánovej hriadke 
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ktoré možno považovať za jedny 
z najkrajších v Stredomorí. 

Dominantou Monaka je 
kasíno, ktoré sa nachádza v naj-
novšej časti – v Monte-Carle. 

Pred hlavným vchodom 
do kasína, na druhej strane ná-
mestia Place du Casino sa na-
chádza neveľký park s dvomi 
dominantami. Tou prvou je ma-
jestátna borovica kanárska (Pinus 
canariensis), ktorá v prírode ras-
tie iba na Kanárskych ostrovoch. 
Len pár metrov od nej Vás upúta 
obrovský strom so zaujímavým 
vzhľadom. Je to nezvyčajný druh 
ihličnanu – araukária andská 
(Araucaria araucana), ktorá po-
chádza z Chile a Argentíny. Tieto 
dva ihličnany pohľadu skrývajú 
menšie jazierko. Na jeho brehoch 
rastie viacero druhov paliem (zo 
známejších druhov je to napríklad 
Erytea tŕnitá Erythea armata, 
ktorej semená ste si mohli kúpiť 
už cez minuločný IMPORT pod 
synonymom Brahea armata) 
a banánovníkov. Ako kontrast 
oproti niekoľko metrovým pal-
mám môžete v parku uvidieť sot-
va 2 metre vysokú palmu rodu 
Sabal a viacero druhov cykasov. 

Za kasínom sa nachá-
dzajú na úzkej ploche záhradné 
terasy, ktoré sa týčia nad azúro-
vomodrým morom. Druhovo sú 
o niečo chudobnejšie, ale o to za-
ujímavejšie. Zo známejších dru-
hov tu môžete vidieť cykasy, ba-
nánovníky a ako inak aj datľovní-
ky (Phoenix). 

Ak sa vydáte smerom na 
západ narazíte na Monackú kated-
rálu. Po jej návšteve neváhajte 
vydať sa smerom k moru. Pred 
katedrálou pozdĺž pobrežia sa 
tiahne menšia záhrada, ktorá si  
určite zaslúži Vašu pozornosť. 
Väčšina rastlín má pri sebe me-
novky, vďaka čomu spoznáte 
veľa zaujímavých druhov rastlín. 
Nájdete tu prieprovník peruánsky 
(Schinus molle), viacero druhov 

kalanchoí (Kalanchoë) a prýštcov 
(Euphorbia). Vstup do záhrady je 
bezplatný. 

V najzápadnejšej časti 
Monaka – Fontvieille sa nachádza 
Fontvieillský park a Ružová zá-
hrada princeznej Grace. Park za-
berá plochu takmer 4 ha a obsa-
huje tisíce druhov rastlín a drevín 
z celého sveta. 

V susedstve parku sa na-
chádza Ružová záhrada princez-
nej Grace, ktorá bola otvorená 18. 
júla 1984. Je to krásne miesto 
s viac ako 4000 ružovými krami 
vo viac ako 150 odrodách. Vstup 
do záhrady je bezplatný a záhrada 
je otvorená od východu slnka po 
jeho západ. 

O niečo ďalej od mora sa 
nachádza klenot Monaka – Exo-
tická záhrada (Jardin Exotique). 
Táto magická záhrada bola otvo-
rené v roku 1933. Nájdete tu nie-
koľko tisíc druhov kaktusov 
a sukulentov z Afriky, Mexika 
a Južnej Ameriky. Prehliadka trvá 
asi 1 a pol hodiny.  

Záhrada je od 15. mája do 
15. septembra otvorená od 900 do 
1900 hodiny, od 16. septembra do 
14. mája od 900 do 1800 hodiny. 
Záhrada je zatvorené 19. novem-
bra a 25. decembra (štátne 
sviatky). Vstupné do záhrady je 
pre dospelého 40 Frankov (asi 
270,- Sk), pre dieťa od 6 do 18 
rokov a študentov 19 Frankov (asi 
130,- Sk). Podrobnejšie infor-
mácie o záhrade získate na adre-
se: Exotic Garden, Boulevard du 
Jardin Exotique, 980 30 Monako, 
e-mail jardin-exotique@monte-
carlo.mc alebo telefonicky na tel. 
čísle 00 377 93 15 29 80, 
fax. 00 377 93 15 29 81. 

 
V celom Monaku môžete  

doslova na každom kroku vidieť 
majestátne, až 7 m vysoké, sú-
kvetia kaktusu agávy americkej 
(Agave americana). Len tak pre 
zaujímavosť: tento druh kvitne 
iba raz v živote a to až ako 30-50 
ročný. Po kvitnutí materská rast-
lina zahynie, ale zanechá veľa 
mladých výhonkov. 

V Monaku Vám v turis-
tických centrách na požiadanie 
dajú brožúrku o Monaku, kde náj-
dete ďalšie informácie o turistic-
kých atrakciách a múzeách v Mo-
naku. Brožúrka je v nemčine, an-
gličtine a francúzštine. Tieto in-
formácie môžete získať aj pred 
cestou do Monaka na adrese: 
Direction du Tourisme et des 
Congrès de la Principauté de Mo-
naco 
2a, boulevard des Moulins 
Monte-Carlo 
98030 Monaco 
 
tel. 00 377 92 166 166 
fax. 00 377 92 16 60 00 
http://www.monaco-congres.com 
e-mail dtc@monaco-congres.com 

 
Šťastnú cestu! 

 
 
Pestujeme tropické plodiny 

3. časť 

 

Pestujeme mučenky 
 

Asi 350 druhov mučeniek 
má svoju domovinu v Strednej 
a Južnej Amerike. Sú to lianovité 
rastliny. Väčšina druhov má jedlé 
plody. Mučenky ľahko spoznáte 
podľa pomerne obrovských kve-
tov bizarného tvaru (pozrite ob-
rázok na 4 strane). 

Mnohé druhy dorastajú 
do obrých rozmerov. U nás sa ale 
nepestujú (pretože nie sú to mra-
zuvzdorné rastliny, a kto by chcel 
v byte pestovať vyše 20 metrové 
liany?). Preto sa u nás pestuje iba 
zopár druhov, ktoré dorastajú do 
menších rozmerov. 

Asi najznámejším dru-
hom je mučenka belasá (Passi-
flora coerulea), známejšia ako 
„kristova koruna“. Toto ľudové 
pomenovanie si získala podľa tva-
ru kvetov. 

Mučenku jedlú (Passi-
flora edulis) podľa botanického 
názvu asi nikto z Vás nepozná. 
Určite ste ale už pili maracujový 
džús, ktorý je vyrobený z jej plo-

Pokračovanie z titulnej strany 
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dov (volajú sa maracuja). Po-
chádza z Brazílie, ale v súčas-
nosti sa pestuje na plantážach po 
celých trópoch. Vytvára naj-
chutnejšie plody zo všetkých 
mučeniek. Sú fialové, takmer 
guľovité, veľké 5-8 cm. Vo 
vnútri sú voľne uložené semená 
v dužinatom miešku. Tento typ 
mučenky sa volá aj purpurová 
granadila. V nížinatých oblas-
tiach sa pestuje úrodnejšie var. 
flavicarpaee (tzv. žltá granadi-
la). Plody má zvonka žlté, sú 
však kyslejšie a preto táto varie-
ta nie je tak rozšírená. 

Azda najväčšie plody 
z bežne pestovaných druhov má 
mučenka štvorhranná (Passi-
flora quadrangularis). Názov 
dostala podľa 4-hranných vý-
honkov. Kvety majú veľmi exo-
tický vzhľad. Sú asi 12 cm veľ-
ké, lososovoružové až purpuro-
vo červené. Plody má 20-30 cm 
dlhé, 1-2,5 kg ťažké, žlto až ze-
lenkasto sfarbené. 

Ako som už spomínal, 
mučenky pomerne rýchlo rastú 
a dorastajú do väčších rozme-
rov. To Vás však vôbec nemusí 
odradzovať od ich pestovania 
v bytoch. Mučenky môžete pes-
tovať na drôtenej konštrukcii. 
Jej výroba je veľmi jednoduchá: 
odstrihnite si asi 60 cm dlhý 
drôt. Ohnite ho do oblúka a oba 
konce zastrčte do kvetináča 
s mučenkou. Potom rastlinu 
opatrne ovíjajte okolo drôtu raz 
za 14 dní. Takto si vytvoríte 
vkusnú dekoráciu, ktorá bude 
ešte krajšia s rozkvitnutými 
kvetmi. 

Ak vlastníte záhradu 
alebo hoci len balkón, môžete 
mučenku vyložiť začiatkom leta 
von (po 15.5.) a poskytnúť jej 
vhodnú oporu (drôtenú kon-
štrukciu, pletivo alebo pergolu). 
Vytvoríte si tak veľmi hustú 
„strechu“ pred slnkom a záro-
veň si dopestujete chutné letné 
osvieženie na dosah ruky. Pod-
robnejšie informácie na zhoto-
venie pergoly nájdete v časopise 
Naše rastliny číslo 1/2000. 

Ak by ste chceli aj Vy 

pestovať mučenky, môžete si za-
kúpiť rastliny ešte teraz cez PZ 
leto – jeseň 2000. 

Ak radi experimentuje, 
môžete si ich vypestovať aj zo se-
mien. Nájdete ich v PZ Import 
2000, ktorý vychádza v novembri. 
Budú z Brazílie. 

Semená môžete vysiať už 
v januári (až do apríla). Na výsev 
stačí bežná zemina pre izbové 
rastliny. Hĺbka výsevu by mala 
byť 0,5-1 cm. Semená Vám vyklí-
čia už za týždeň (najneskôr do 3 
týždňov, záleží to na teplote). Ide-
álna teplota je okolo 25 °C, ale 
môže byť aj bežná izbová. 

Rastliny zo semien Vám 
v prvom roku dorastú do výšky 
3 m i viac (podľa teploty). Kvit-
núť Vám budú už na druhý rok. 
Na bohaté kvitnutie je nevyhnut-
né chladnejšie prezimovanie. Mô-
žete ich zimovať rovnako ako 
muškáty (ideálna teplota je 12-15 
°C, ale stačí ak bude pod 20 °C). 
Počas zimovania môže časť listov 
opadnúť, ale to nie je na závadu. 
(Teplota v zime však nesmie kles-
núť pod 10 °C, u mučenky   štvor-
hrannej pod 15 °C). 

Po zimovaní, ktoré môže-
te ukončiť zvýšením teploty už 
v marci, je nevyhnutný rez. Jed-
noročné rastliny skráťte na 10-15 
cm, staršie môžete až na 3-4 očká 
(púčiky) na minuloročných vý-
honkoch. Rez treba vykonať do-
vtedy kým rastliny ešte nepučia 
a nevyháňajú nové výhonky. Rez 
je dôležitý preto, lebo mučenky 
kvitnú na tohoročných letorastoch 
(výhonkoch). Ak rez nevykonáte 
mučenky síce budú rodiť, ale bu-
dú zbytočne zaberať veľa miesta. 

Mučenky kvitnú 3-4 týž-
dne po reze. Pre istú úrodu ich 
treba opeliť – postačí obyčajným 
štetcom. Plody dozrejú asi za 3-4 
mesiace po opelení. 

Ani výhonky po reze ne-
ostanú nevyužité. Narežte ich 
kúsky s 2-3 očkami (púčikmi). 
Spodnú stranu ošetrite stimuláto-
rom rastu a zapichnite ich do kve-
tináča po troch. Potom na kveti-
náč natiahnite igelitový sáčik 
a udržujte teplotu v rozmedzí 20-

25 °C. Pri tejto teplote sa Vám za-
korenia do 4 týždňov. Potom ige-
litový kryt odstráňte. Takto na-
množené rastliny Vám budú rodiť 
už v 2. roku. 

Pretože mučenky inten-
zívne rastú, potrebujú veľa živín. 
Prihnojujte ich raz za týždeň po-
lovičnou dávkou hnojiva (vhodný 
je Floran, Harmavit, Pelargin – 
hnojivá je vhodné striedať). Prih-
nojovať začnite po reze a skončite 
v septembri (aby mohli výhonky 
do zimy dobre vyzrieť. Pre dobrú 
úrodu aj na ďalší rok im doprajte 
chladnejšie zimovanie asi od za-
čiatku novembra). 

Mučenky taktiež vyžadu-
jú aj veľa vody – hlavne počas 
vegetácie. Doprajte im preto v le-
te pravidelnú bohatú zálievku, 
v zime len takú, aby koreňový bal 
úplne nepreschol. Ak trpia su-
chom žltnú im listy a opadávajú, 
čím sa znižuje asimilačná plocha 
potrebná na vytvorenie pekných 
plodov. 

Z plodov mučeniek sa vy-
tláča príjemne aromatická šťava, 
ktorá tvorí asi 40 % hmotnosti 
plodov. Je bohatá na provitamín 
A, vitamín C a z minerálnych lá-
tok na vápnik, fosfor a železo. Po-
užíva sa na výrobu džúsov, limo-
nád, ako prísada do zmrzlín, šalá-
tov a pod. Surové plody sa roz-
kroja a vyjedajú lyžičkou podob-
ne ako kiwi. 

V budúcom Vás naučím 
pestovať mango – mangovník 
indický (Mangifera indica). 

 
 

Webová stránka 
Klubu bola 

aktualizovaná  
 

Po prázdninovej prestáv-
ke prešla webová stránka Klubu 
5. októbra 2000 rozsiahlou rekon-
štrukciou. 

Stránka bola rozdelená na 
viacej menších úsekov, čím sa 
prispelo k jej prehľadnosti a tiež 
sa výrazne skrátila doba „načíta-
vania stránky“ (otvárania sa strán-
ky, aby sa dal jej obsah čítať). 



Botanix 4/2000 

4    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . © KPR Slovensko, 2000. Neprešlo jazykovou úpravou. Logo KPR © Marian Borik, 2000. Autorské práva vyhradené. 

 

 

 

Súčasne bola zavedená 
nová služba pre internetových 
návštevníkov – Predplatenie 
prístupu do ku všetkým vyda-
ným časopisom. Aktivácia služ-
by stojí 50,- Sk pre člena Klubu 
a 90,- Sk pre nečlena. Predplati-
teľ dostane heslo, ktoré mu 
umožní neobmedzený prístup do 
archívu Klubu 24 hodín denne. 
V archíve sú všetky čísla časo-
pisu Botanix, dokonca aj naj-
novšie ešte nevydané čísla 
(v „predbežnej verzii“). 

Aj semenná banka sa po 
prázdninách rozrástla. K 5. ok-
tóbru 2000 obsahuje Semenná 
a rastlinná banka 366 druhov 
rastlín a 1 druh huby. 

V rubrike Predaj rastlín 
sa nachádzajú informácie 
o všetkých Ponukových zozna-
moch. Samozrejme sa tu nachá-
dza aj aktuálny špecializovaný 
Ponukový zoznam Gladiole. 
Onedlho tu pribudne aj PZ IM-
PORT a PZ jar. Záujemcovia 
o kúpu rastlín môžu svoju ob-

jednávku poslať aj priamo cez 
internetovú stránku. Objednávka 
im budú doručené poštou kde-
koľvek do celého sveta! Do SR 
a ČR im prídu do 2 dní, do väč-
šiny krajín Európy do 2 dní a do 
zbytku sveta do 6 dní. 

Aj na adrese časopisu 
Naše rastliny je zavedená nová 
služba – Predplatenie prístupu 
do ku všetkým vydaným číslam 
časopisu Naše rastliny. Aktivač-
ný poplatok aj princíp predpla-
tenie je rovnaký ako pri časopi-
se Botanix. 

Podrobnejšie informá-
cie o týchto nových službách ná-
jdete na internetových adresách. 

 
Hliva celoročne! 
 

Pre veľký záujem o na-
očkovaný substrát hlivy ustrico-
vej ho bude Klub ponúkať svo-
jím celoročne. Ak máte záujem, 
stačí poslať priloženú objednáv-
ku do konca mesiaca (31.10., 
30.11., 31.12. 2000 atď.). Ob-
jednávky budú vybavované hro-
madne na začiatku mesiaca. 

Poradca 

záhradníka 
 
Otázka: pestujem tulipány, ale 
cibule mi každoročne poškodzujú 
myši. Ako môžem cibule ochrá-
niť?  pani Katarína, Štúrovo 
 
Odpoved´: myši sú vážnym 
problémom pri pestovaní akých-
koľvek cibuľnatých rastlín. Mňa 
podobne otravujú larvy chrústika 
letného, ktoré tiež dokážu cibule 
úplne zničiť. Vyskúšal som už 
veľa spôsobov, no zatiaľ ani je-
den nebol obzvlášť úspešný. 

Známy z Nemecka mi 
odporučil vysádzať tulipány do 
„košov“. Sú to husto dierkované 
drôtené nádoby  (v tvare črepní-
ka) z nehrdzavejúceho materiálu. 
Bývajú v rôznych veľkostiach – 
podľa veľkosti cibúľ. Pre tulipány 
stačia koše vysoké (resp. hlboké) 
20-30 cm a široké 15 cm. Pri vy-
sádzaní cibúľ sa vykope väčšia 
jamka než je potrebná pre samot-
né cibule. Potom sa do nej vloží 
košík primeranej veľkosti. Na je-
ho dno sa nasype 5-10 cm vrstva 

hliny, na ňu sa uloží samotná ci-
buľa a potom sa zasype až po ok-
raj košíka. Košík sa umiestňuje 
tak, aby dosahoval úroveň pôdy, 
ale nevytŕčal. Takto majú myši 
zamedzený prístup k cibuliam 
a tiež korene cibúľ sú chránené 
pred ich okusom. Žiaľ, u nás sa 
takéto košíky nielenže nevyrába-
jú, ale ani nepredávajú. Dajú sa 
však nahradiť hustým pletivom 
(s okami veľkými ako na sieťke 
proti hmyzu). Z hustého pletiva 
vystrihnite pás široký cca 20-30 
cm a dlhý asi 50 cm. Pás potom 
zviňte do valca a okraje spojte 
drôtom alebo zošívačkou tak, aby 
po celej dĺžke neboli medzery. 
Na dno vykopanej jamky položte 
kruh z pletiva s priemerom asi 
15 cm a do jamky zasuňte pleti-
vový valec tak, aby nevytŕčal nad 
okolitý terén. Na dno jamky dajte 
5-10 cm vrstvu pôdy a na ňu za-
saďte cibule. Cibule zasypte pô-
dou tak, aby pletivový valec z pô-
dy nevytŕčal. Pri ukladaní pleti-
vového valca na kruhovú pod-
ložku dbajte na to, aby na 
mieste dotyku neboli medzery 
(prípadne obe časti spojte drô-
tom), inak by sa myši dostali 
k cibuliam a naše snahy by bo-
li zbytočné. 

Úle pre čmele 
 
Čmele sú veľmi užitoční opeľovači rôznych druhov rastlín. Na 

opeľovanie rastlín v skleníkoch sú dokonca výhodnejší než včely, 
pretože sa lepšie prispôsobujú obmedzenému priestoru. Dlhoročné snahy 
o chov čmeľov nabrali na intenzite hlavne v posledných 15 rokoch 
s objavom možnosti zvýšenia produkcie rajčín v skleníkoch za pomoci 
čmeľov až o 50 %. Okrem toho chov čmeľov ponúka aj možnosť 
ochrany ohrozených druhov v prírode. Budovaním čmelích úľov sa dá 
podporiť ich existencia v prírode a tiež ich reintrodukciu (návrat) na 
miesta, kde činnosťou človeka vyhynuli. 

Podrobnejšie informácie o budovaní čmelích úľov a ochrane 
čmeľov Vám zašleme na požiadanie za cenu poštovného. Poštovné za 
zaslanie po Slovensku je 4,50 Sk, do ostatných štátov Európy 7,- Sk, do 
ostatných štátov sveta 9,- Sk. 

Pošlite na adresu uvedenú na ti-
tulnej strane príslušnú sumu v penia-
zoch alebo v slovenských poštových 
známkach. Obratom Vám zašleme ma-
teriály o výrobe úľov a ich obsadzovaní 
čmeľmi s doprovodnými fotografiami 
a ilustráciami. 
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