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Občasník pre členov Klubu pestovateľov rastlín 

Obnova členstva 
 

Milí členovia! Onedlho bude za 
nami prvý rok tretieho tisícročia a druhý 
rok existencie Klubu pestovateľov rastlín. 
Pri tejto príležitosti sa pripravujú aj men-

šie zmeny a nejaké prekvapenia. 
Pokiaľ máte záujem o obnovu 

členstva pre rok 2002 stačí uhradiť člen-
ský poplatok 30,- Sk. V novom roku už 
členské nebude zahrňovať predplatné 
klubového občasníka Botanix. V roku 
2002 bude Botanix pravidelne vychádzať 
s farebnými fotografiami z vlastnej pro-

dukcie. Z tohto dôvodu sa mení cena 
predplatného zo 48,- Sk na 60,- Sk. Bota-

nix budete dostávať ako doteraz priamo 
do Vašej poštovej schránky. Botanix bu-

dete môcť čítať aj na internete, kde pred-

platné je 30,- Sk. 
Zhrnutie: ak chcete dostávať 

Botanix poštou tak uhraďte 90,- Sk, ak 
cez internet tak 60,- Sk. 

V roku 2002 bude opäť vychá-

dzať časopis Naše rastliny. Zameraný 
bude ako doteraz na záhradné rastliny, 
tvorbu a údržbu záhrad, poradí pri výber 
druhov a ochrane pred škodcami. Bude 
vychádzať s farebnou fotografickou prí-
lohou z vlastnej produkcie. Predplatné na 
rok 2002 je len 240,- Sk (60,- Sk / číslo). 
Časopis budete dostávať poštou 4 x do 
roka. Vždy Vás bude aktuálne informo-

vať o tom, čo môžete robiť v záhradke 
práve teraz a čo sa deje vo svete záhrad-

károv. Ukážku prvého nového čísla náj-
dete zadarmo na internete na adrese 
www.kpr.sk. 
 

Sen o exotickom 
dobrodružstve 

  
Ferdinand Maximilián bol veľ-

mi talentovaný arcivojvoda. Bol miláči-
kom celej rodiny, ale predsa musel bojo-

vať o presadenie, lebo celý dvor mal reš-

pekt pred jeho starším bratom, cisárom 
Františkom Jozefom I. 

Už od narodenia pútal pozor-
nosť svojím vzhľadom. Bol veľmi pekný, 
mal kučeravé vlásky a v bielych šatôč-
kach lietal po miestnostiach v palácoch 
ako motýľ. V rodinnom kruhu Ferdinan-

da Maximiliána nazývali Maximilián, 
alebo len Max, či Maxi. Bolo to veľmi ži-
vé, pekné a talentované dieťa. Od detstva 
ho lákala príroda, exotika a všetko ďaleké 
a tajomné. Na balkóne pestoval pomaran-

čovníky, s ktorými sa každému pýšil. Rád 
sa zabával a smial, no zo všetkého naj-
radšej bol v schönbrunnskom parku, kde 
trávil čas. Často chodieval do skleníkov 
svojho starého otca, kvetinového cisára 
Františka a najlepšie sa cítil medzi tropic-

kými rastlinami. Zatiaľ, čo sa jeho starší 
brat František Jozef hrával s cínovými 
vojačikmi, malý Maximilián dával pred-

nosť farebným papagájom, exotickým 
rastlinám a cudzokrajným zvieratám. 
Často behal po dvoroch, hral sa, alebo len 
tak ležal a sníval... V škole to už bolo 
horšie, lebo často nedával pozor. Kým si 
František Jozef pedantne robil zápisy 
o svojich výdavkoch, Max všade rozha-

dzoval peniaze a investoval do svojich 
záľub, medzi ktoré patrila vo veľkej mie-
re botanika. K ôsmym narodeninám mu 
mama venovala vtáčí domček a záhrad-

ník mu vybudoval skleník s palmovým 
hájom a ďalšími tropickými rastlinami, 
medzi ktorými sedeli papagáje a veverič-
ky. Uprostred stála indiánska chata, kde 
trávil veľa času a sníval o dobrodruž-

stvách. Svojou romantickou povahou sa 
veľmi líšil od svojho vecného a praktic-

kého brata Františka Jozefa. Keď sa jeho 
brat stal cisárom, závidel mu  a hľadal 
príležitosť na uplatnenie. Najprv ho jeho 
cisársky brat vymenoval do námorníckej 
funkcie. Max chcel spoznávať svet a mal 
svoju vilu v Grécku. Pozoroval tam prí-
jemnú grécku prírodu a sníval o faune a 
flóre ďalekých zemí. Funkcia veliteľa ná-
morníctva mu už zrazu nestačila. Čakal 
na väčšiu príležitosť. Tá prišla od fran-

cúzskeho cisára Napoleona III. Ponúkol 
mu korunu v nestabilnom mexickom ci-
sárstve. Maximilián ponuku prijal. Lákala 
ho diaľka a chcel spoznať tropické rastli-
ny, čo v Mexiku rastú. Keď prvýkrát 
s manželkou prišiel do Mexika, veľmi sa 
mu páčili kaktusy a všetky rastliny. Táto 
krajina bola konečne niečo pre Maxa. Po-

zoroval rastliny v mexickej klíme, ale 
všimol si, že v akých úbohých podmien-
kach žije domorodé obyvateľstvo. Libe-

rálny Maximilián si myslel, že Mexiko 
bude jeho vysnívanou krajinou. V búrli-
vých podmienkach Mexika však cisárstvo 
nemohlo dlho existovať. Úloha zod-

povedného cisára mu veľmi nevoňala, ale 
v Mexiku chcel ostať pre jeho krásnu prí-
rodu. Po pár rokoch sa však skončil 
Maximiliánov sen za dobrodružstvom. 
V roku 1867 ho mexickí revolucionári 
popravili. Manželka Šarlota ušla z Mexi-
ka a pomaly sa stala bláznivou. Zomrela 
až po prvej svetovej vojne vo svojej od-
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Dobrotivý cisár 
Ferdinand a jeho 

hruška 
 

Ľudové príslovie jablko nepadá 
ďaleko od stromu platí aj v prípade cisára 
Ferdinanda V. Lásku k rastlinám 
a záľubu v záhradkárčení zdedil po 
svojom otcovi cisárovi Františkovi I.  

Ferdinand bol od narodenia 
veľmi zvláštne dieťa. Do vienka nedostal 
ani múdrosť, ani krásu. Mal až nepriro-
dzene veľkú šišatú hlavu, veľmi plné pe-
ry, vysoké čelo a od detstva trpel epilep-
tickými záchvatmi. V učení to s ním tiež 
nebola žiadna sláva. Oveľa radšej ako se-
denie nad knihami mal záhradkárčenie, 
ktorému sa spolu s dobrosrdečným otcom 
venoval. Často trávil celé hodiny v záh-
radách, kde ho otec vozil v obyčajnom 
fúriku a presádzal s ním rastliny. Najviac 
však malému Ferdinandovi učarili stromy 
a pestré kvetiny. V čase, keď sa Európa 
zmetala v kŕčoch napoleonských vojen, 
prežíval Ferdinand svoje detstvo. Pred 
Napoleonom musel niekedy aj utiecť 
z Viedne. Napríklad v roku 1805 sa cisár-
ske ratolesti museli uchýliť v Košiciach. 
Ferdinand bol ubytovaný v dome istého 
šľachtica. Kým doma, vo Viedni, zúrili 
boje, on si v Košiciach pestoval rastliny. 
Zaujali ho rastliny rastúce v tých lokali-
tách a na dvore šľachtica si zasadil strom 
– hrušku. Mešťania strom pohotovo naz-
vali Cisárskou hruškou. 12 ročný chlapec 
si stromček neuveriteľne obľúbil a bolo 
mu ľúto, keď ho musel opustiť. S nadše-
ním rozprával otcovi, ako sa staral o rast-
liny. Bol veľmi šťastný, keď mu neskôr 
poslali do Viedne prvé plody jeho krásne-
ho stromu. Neskôr, ako mládenec znova 
zavítal do Košíc. Išiel si, samozrejme, 
pozrieť aj svoj strom. Keď cisár František 
umrel, zákon prvorodeného zabezpečil 
slabému Ferdinandovi trón. Jemu sa však 
chcelo do vládnutia ešte menej ako jeho 
otcovi, a tak nechával voľnú ruku knieža-
ťu Metternichovi. Kým sa v krajine schy-
ľovalo k revolúcii, Ferdinanda zaujímali 
záhrady, ktoré mu zanechal jeho otec. 
Neschopný vládnuť, Ferdinand pokojne 
záhradkárčil a tešil sa z ovácií, lebo po-
mery v krajine nechápal. Keď cez revolú-
ciu musel dvor utiecť z Viedne do Inns-
brucku, študenti si vyžiadali dobromyseľ-
ného Ferdinanda späť. Najväčšiu radosť 
mu urobili tým, že jeho koč obhadzovali 
pestrými kvetinami, ktoré mal tak rád. 

Pre priaznivý vývoj udalostí v 
krajine, ktorú vyčerpala v krvi potlačená 
revolúcia, bolo potrebné nahradiť dobrác-
keho panovníka, čo podpísal každú listi-
nu, čo videl. Dobrotivý Ferdinand V. sa 
zriekol trónu v prospech svojho synovca. 
Potom sa utiahol do Čiech, kde sa na svo-
jom zámku venoval rastlinám, až kým 
ako 82-ročný neumrel.  

 

Katarína Džunková, Košice 

  Kiwano, anona, liči 
 

Kiwano (Cucumis metuliferus) 
vyzerá ako oranžová 10-15 cm dlhá tek-
vička, má na sebe „tŕne“ a pripomína 
stredovekú zbraň. Dužina je zelená a väč-
šinou obsahuje množstvo 5-10 mm dl-
hých bielych semienok. Keď je nezrelé, 
okolo tŕňov je zelená kresba. Dováža sa 
k nám zo Strednej Ameriky a Izraela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzumuje sa zelená dužina aj 

so semenami, ktorá chutí ako uhorka 
zmiešaná s tekvicou alebo ako banán. Po 
vybratí dužiny môžeme kiwano použiť 
ako ozdobnú misku. Semienka môžeme 
vysušiť, zasadiť a skúsiť pestovať aj 
v byte. Ale darí sa mu všade tam, kde 
uhorkám. Je to mohutná rýchlorastúca 
jednoročná liana podobná tekvici s dlhý-
mi výhonkami a úponkami. Musíme ich 
skracovať. Listy vyzerajú ako uhorkové, 
majú dokonca aj drobné pichliače. Opele-
nie 3 mm veľkých kvetov prebieha tiež 
ako u uhoriek. Musíme dávať pozor na 
plody, ktoré by mohli pri styku s pôdou 
zhniť.  Kiwanu vyhovuje teplota asi 
25 °C – ako v skleníkoch a fóliovníkoch 
pre uhorky a dyne. Neznáša mráz, a preto 
sadenice vysádzame vonku až po jarných 
mrazoch. 

Anona trojlupienková (Anno-

na cherimola) alebo cherimoya sa na 
pultoch v obchodoch nachádza iba veľmi 
zriedka, no vďaka svojej dobrej chuti tam 
určite zaujme stále miesto. 

Cherimoya je najpoužívanejší 
obchodný názov pre plod dreviny, ktorá 
rastie v andských údoliach vo výške 1500 
m n. m. od Kolumbie po Peru. Znáša aj 
nižšie teploty, preto sa rozšírila do mno-
hých teplých oblastí sveta, aj do Izraela a 
južného Španielska. Existuje asi 120 dru-
hov týchto drevín.  

Cherimoya má zelenohnedú a 
matnú šupku. Jej povrch je hrboľatý, vy-
zerá, akoby ste zanechali na nej stopy po 
otlačení prstami. Niekomu to pripomína 
šindľovú strechu. Nedozreté tvrdé plody 
môžeme nechať pri izbovej teplote zmäk-
núť. Vnútri sa nachádza dužina krémovej 
farby, ktorá chutí ako banán s ananásom 
a asi 10 – 20 čiernych semien veľkosti fa-
zule. Dužina sa konzumuje väčšinou su-
rová. Semená môžeme zasadiť a pestovať 
v byte alebo v teplom skleníku. Trvá 

rôzne dlho, kým vyklíčia, väčšinou však 
asi 3 týždne. Teplota na klíčenie by mala 
byť asi 27 °C. Malé semenáčiky sú ružo-
vé. Neskôr však dostanú tmavšiu zelenú 
farbu a ich listy budú vajcovitého tvaru 
asi 10-15 cm dlhé, chĺpkaté a na spodnej 
strane s výraznou žilnatinou. V zime 
čiastočne opadajú. Pri poškodení zvláštne 
voňajú. Na miestach po opadaní listov, 
vyrastú nové konáre. Všetky druhy anon 
potrebujú veľa svetla a hlavne správne zi-
movanie, ktoré je medzi pestovateľmi 
dosť spornou otázkou. Ja nechávam ano-
nu cez zimu v miestnosti pri teplote 10-
15°C. Vhodné je vyskúšať pestovať niek-
toré jedince aj pri izbovej teplote aj v zi-
me a otestovať, kde skôr anona zakvitne.  

Anona kvitne v zime asi v tre-
ťom až piatom roku. Pred kvitnutím pô-
sobí zvädnuto a listy jej väčšinou opadnú. 
Zakvitne žltkastými kvetmi, ktoré sa ob-
javujú na miestach po opadaných listoch 
alebo súčasne s mladými lístkami. Na 
opelenie sú potrebné 2 rastliny, ktoré sa 
môžu opeliť aj ručne. Zretie plodov trvá 
5 – 7 mesiacov. 

Nedajte sa zmiasť rastovým 
vrcholčekom, ktorý vyzerá vždy ako 
zvädnutý. Krátky prísušok rastline nepoš-
kodí, no musí sa polievať aj v zime. 

Ak budete mať šťastie, možno 
sa dostanete ešte k iným zaujímavým 
druhom anon: 
anona šupinatá  (Annona squamosa) má 
„šupinaté“ plody podobné borovicovej 
šiške. Nazývajú sa aj cukrové jablká. Sú 
žlté alebo žltozelené. 
anona sieťkovaná (Annona reticulata) je 
nazývaná pre svoju krvavú farbu „oslie“ 
alebo „býčie srdce“, má tuhú sladkú 
dužinu.  
anona mäkkoostnatá (Annona muri-

cata): volá sa aj guanabana, má najväčšie 
(hmotnosť 1,5-3,5 kg) a „najtropickejšie“ 
plody, ktoré sa objavujú na kmeni a vyz-
načujú sa ostnatými bradavkami až 
0,5 cm dlhými.  Sú zelenej farby. Z listov 
sa vyrába korossolový čaj. 

Dvojslivka čínska alebo iba 
liči (Litchi chinensis) sa na náš trh dostá-
va v poslednej dobe čoraz častejšie. Je to 
malý plod tvarom a veľkosťou podobný 
jahode. Ružovú šupku má tvrdú, kožovitú 
a ostro hrboľatú. Pod ňou sa skrýva celis-
tvá biela dužina výbornej kyslastej chuti 
ako višňa alebo hrozno, ktorú keď ošúpe-
me, odhalíme 1 tvrdé lesklé semeno, veľ-
ké asi ako fazuľa. Je hnedé a na vrchu 
biele, nejedlé. Rýchlo stráca klíčivosť. 
Preto sa musí čím skôr zasadiť do teplej 
pôdy pri vysokej vzdušnej vlhkosti. 

Liči je vo svojej domovine – 
Číne asi 6-15 m vysoký vždyzelený 
strom, ktorý rastie veľmi pomaly. Aj 
v bytových podmienkach za rok vyrastie 
asi iba 15-20 cm vysoký stromček. Listy 
sa v mladosti objavujú po jednom páre, 
neskôr po 2-5 pároch. Sú úzke, 5-10 cm 
dlhé, svetlozelené, na koncoch zašpicate-
né. Nové lístky sú ružovkasté. Kvety sú 
drobné a obojpohlavné, nemajú korunné 
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lupienky ale plstnaté kalichy. Okrem 
toho, že sú samoopelivé, opeľuje ich aj 
hmyz. Kvitnú na jar po chladnom zi-
movaní. Plody sa tvoria v strapcoch  
(latách)  na koncoch vetiev. Dozrievajú 
3 mesiace po odkvitnutí.  

Liči je náročné na závlahu a 
vzdušnú vlhkosť. Vyžaduje si aj veľa 
svetla, malé semenáčiky však potrebujú 
tieň. Liči by malo zimovať pri teplote 
okolo 10 °C, no je citlivé na mráz. 
Rastlina bez chladného zimovania zle 
prospieva 

Ak liči rozmnožujeme seme-
nami, rodí najskôr v 7. – 12. roku, nie-
kedy až v 25. Stáva sa, že nezakvitne 
vôbec. V Číne sa semenáčiky štepia, 
aby zakvitli skôr, no obyčajný pestova-
teľ sa len tak ľahko ku kvalitným vrúb-
ľom nedostane. Rozmnožuje sa aj ve-
getatívne. Liči sa v Číne dožíva aj 1200 
rokov, pretože práve tam sú ideálne 
podmienky pre rast tohto stromu.  Pes-
tuje sa však v menších množstvách aj 
v juhovýchodnej Ázii a Austrálii či vo 
východnej Afrike. 

Liči môžu v našich podmien-
kach napadnúť puklice. Koreňový sys-
tém môže ohroziť dlhodobé  premokre-
nie pôdy, pretože je mimoriadne jemný 
a citlivý. 

Plody sa používajú aj na pe-
čenie, napríklad ako plnka do rožtekov 
z lístkového cesta. 

Vypestovať si plody z vlas-
tnej úrody sa podarí asi málokomu. No 
môžeme sa aspoň pochváliť zaujíma-
vou rastlinou, ktorá nezaberá v byte ve-
ľa miesta. 
 

Mária Džunková, Košice 

 

Otázky? 
 

Máte nejakú otázku k Ponu-

kovému zoznamu Import 2001 alebo 
chcete zistiť, či sme schopní zabezpečiť 
semená konkrétneho druhu? Vaše 
otázky sme pripravení zodpovedať na 
telefónnom čísle 032/ 65 29 624 každý 
piatok od 1800 do 2000 hodiny a v 
nedeľu od 1600 do 1900 hodiny. 
 
 

ľahlej vile pri jazere. Každú jar nasadala 
do člna na rybníku a sama pre seba si vra-

vela: „Poď, Maxi, teraz odplávame do 
Mexika...“  
  

Katarína Džunková, Košice 

 

Cisár, ktorý dal doviesť 
„nezvyčajné“ rastliny 

 
V 16. storočí postihla takmer 

celú Európu turecká okupácia. Určite 
každému niečo hovorí historická bitka pri 
Moháči v roku 1526, ktorá priniesla 
Habsburgovcom uhorský trón, konkrétne 
Ferdinandovi I. Ferdinand I. mal až 12 
detí, z ktorých pochádzal aj Maximi-
lián II., otcov nástupca.  

Maximilián bol veľmi nadaný 
chlapec. Podobne ako jeho súrodenci, aj 
on ovládal prekvapujúco dobre viacero 
cudzích jazykov. Vyrastal v období, keď 
katolíckym svetom otriasala reformácia 
cirkvi Martina Luthera. Aj mladého nás-

ledníka trónu Lutherovo učenie nadchlo, 
čo sa však priečilo prísne katolíckej spo-

ločnosti, v ktorej Maximilián žil, a tak ho 
poslali do katolíckeho Španielska. 

Princ sa vrátil zo Španielska 
s priam čudesným  sprievodom. Doniesol 
si malého černocha a veľkého slona. 
Takéto „divy prírody“ ešte Rakúšania ne-

videli. Ľudia si mysleli, že je to nejaký 
boží trest, ženy jačali, dievčatá odpadáva-

li. Keď im však cisárov syn vysvetlil, že 
to nie je žiadne prekliatie, všetci  ho osla-

vovali a radovali sa. Slonovi postavili aj 
zvláštny príbytok, kde ho  ľudia mohli 
pokojne pozrieť. Následník sa usadil 
v zámočku v Ebersdorfe, kde si dával do-

vážať exotické zvieratá a rastliny. Dal si 
priviesť papagája, levy, tigre, choval do-

konca aj bobra. Maximilián sa kontakt-
oval s mnohými prírodopiscami, napr. 
s Charlesom de l´Ecluse (Clusius). Na 
príkaz princa bol v meste zasadený prvý 
pagaštan, dovezený z Konštantinopolu. 
Pokúšal sa kultivovať spolu s botanikmi 
aj iné, v Rakúsku dovtedy neznáme rast-
liny. Tak sa teda vo Viedni podarilo 
prvýkrát priviesť do rozkvetu tulipány 
a hrachor. Tiež z Konštantinopolu privie 

 

 

zol istý diplomat semená orgovánu. Po 
viacerých neúspešných pokusoch sa mu 
konečne podarilo to, že táto rastlina 
v máji vykvitla. Ľudí to privádzalo do 
úžasu, lebo o voňavých kvetoch orgová-

nu nemali dovtedy ani poňatia. Podľa 
nadšených Viedenčanov sa kvety orgová-

nu podobali baze, a tak orgován vo Vied-

ni istú dobu nazývali „turecká baza“. 
Všetky tieto pestovateľské pokusy aktív-

ne podporoval aj Maximilán. Jeho záhra-

du za zámkom obdivovali a pochvaľovali 
známi botanici. 

Po smrti Ferdinanda I. na trón 
nastúpil jeho syn Maximilián ako cisár 
Maximilán II. V období jeho vlády sa vy-

tvárali mnohé problémy, a tak cisár na 
rastliny ani nemal čas. V kultivácií rastlín 
by mal mať však Maximilián nejaké 
miesto, lebo vďaka nemu sa do našej klí-
my dostali dovtedy neznáme rastliny.    

 

Ľuľok čierny a jeho 
škodcovia 

 
V minulom čísle som Vám 

predstavil perspektívny klon ľuľka čier-
neho ako bohatý zdroj vitamínu C. Preto-

že skúsenosti v článku pochádzali zo se-

zóny 2000,  v tomto článku by som Vám 
chcel predstaviť moje najnovšie poznatky 
zo sezóny 2001. 

V tomto roku som sa so škod-
cami okrem vošiek stretol aj s pásavkou 
zemiakovou. Pretože prirodzenou potra-

vou pásavky v Severnej Amerike pred 
masívnym rozšírením ľuľka boli divoras-

túce ľuľky, predpokladal som, že by pá-

savka mohla byť potenciálnym škodcom. 
Tento rok som zaznamenal dospelé chro-

báky pri požieraní nezrelých plodov. Na 
ponakusovaných bobuliach sa vytvorila 
akási chrastička, ktorá spôsobila ne-

vzhľadnosť a malú šťavnatosť plodov. 
Ak napriek tomu, že po zaschnutí zemia-
kovej vňate boli ľuľky hodne pásavkami 
navštevované, nezaznamenal som na ľuľ-
ku čiernom vajíčka alebo larvy. Pásaviek 
som sa zbavil otrepaním rastlín nad 
plachtou a následne som ich rozpučil. 
Chemická ochrana nebola potrebná. 

Pokračovanie z 1. strany 
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Romana F 1 je novinkou pre 
rok 2002, je geneticky nehorknúca, 
kvalitou plodov i odolnosťou podobná 
predchádzajúcim. Vňať j veľmi hustá, 
hodí sa hlavne do teplejších oblastí. 

 
Šalátovky 

Linda F 1 Mix je najrozšíre-

nejšia odroda v strednej Európe. Výraz-

ne odolná voči bežným chorobám, dob-

re prosperuje i v chladnejších pestova-

teľským oblastí a to aj na priamo poli 
bez akejkoľvek ochrany proti chladu.  

Natalie F 1 je novinkou pre 
rok 2002. vytvára veľmi hustú vňať, 
hodí sa na vyväzovanie ku špagátikom. 
Značne odolná voči chorobám, plody 
sú dlhé 20-25 cm, tmavo zelené, tak-

mer bez kresby a bez krčku. Prezrieva 
pomaly a tak vydrží veľmi dlho v kon-

zumnej zrelosti. Dobre sa darí vo všet-
kých pestovateľských oblastiach, vrá-

tane chladnejších. 
Všetky odrody (okrem novi-

niek pre rok 2002) som vyskúšal pesto-
vať vo svojej záhradke priamo na poli 
bez a aj s čiernou netkanou textíliou 
a s výsledkami som bol spokojný. 
Môžete ich kľudne vyskúšať aj Vy 
a určite nebudete sklamaní. Všetky 
opísané odrody si môžete zakúpiť z PZ 
jar 2002 za 20,- Sk pre člena KPR 
a 25,- Sk pre nečlena do 25.1.2002. 

 

Opäť presťahovaní! 
 
Od 15.9.2001 nás nájdete zase inde. 
Naša nová internetová adresa je 
www.kpr.sk. Presťahovanie tentokrát 
bolo nevyhnutné z dôvodu skvalit-
ňovania poskytovaných služieb. Verí-
me, že si na našu novú adresu čoskoro 
zvyknete! 

Nové odrody uhoriek 
 

Nový rok prináša aj nové uhor-
kové odrody z dielne českého šľachtiteľa 
Holmana, autora najpestovanejšej uhor-
kovej odrody „Regina F 1“. 

 
Hruboostné nakladačky 

Regina F 1 je už akási klasika. 
Spoľahlivá, vysoko úrodná nielen v opti-
málnych, ale aj menej priaznivých 
podmienkach. Vysoko odolná voči plesni 
uhorkovej, vírusovej mozaike, baktérió-

zam, gumóze a múčnatke. 
Admira F 1 sa kvalitou plodov 

a odolnosti voči chorobám podobá pre-

došlej, je však ešte o niečo odolnejšia 
k plesni uhorkovej a je teda o niečo 
výnosnejšia. 

Jitka F 1 je novinka pre rok 
2002. Je geneticky nehorká, vysoko odol-
ná voči plesni i ostatným významný cho-

robám. Plody má štíhle, tupo zakončené, 
tmavozelené, pomer dĺžky ku šírke je cca 
3:1. Je menej náročná na teplo a teda 
vhodná i do chladnejších oblastí. 

Lada F 1 je taktiež novinka pre 
rok 2002. Vlastnosťami je veľmi podob-

ná predchádzajúcej. 
Jemnoostné nakladačky 

Fatima F 1 je osvedčená 
nehorknúca nakladačka, značne odolná 
voči plesni uhorkovej a k ostatným 
chorobám. Hodí sa predovšetkým do 
teplejších pestovateľským oblastí. 

Bohdana F 1 bola novinkou 
pre rok 2001. Kvalitou plodov 
a odolnosťou voči chorobám je podobná 
Fatime, je však ešte odolnejšia voči 
plesni uhorkovej. Geneticky nehorknúca. 
Vňať je hustá, plody štíhle (pomer dĺžky 
s šírke 3:1), tupo ukončené, svetlejšie 
zelené, vhodná do teplejších oblastí. 

Čo rok dal... 
 
�V apríli vzniklo záhradkárske fórum KPR – nové miesto pre diskusiu a výmenu 
záhradníckych skúseností. Tlačivo na uverejnenie príspevku zdarma nájdete 
v Botanixe 2/2001. V súčasnosti sú všetky príspevky uverejňované zdarma. Viac 
info na http://www.kpr.sk 
�Leto: mapovanie výskytu nového škodcu kukurice – kukuričiara koreňového na 
Slovensku Viac na http://www.kpr.sk alebo v minulom čísle 
�O tom, že Slovensko má z botanického hľadiska svetu ešte dosť čo ponúknuť 
svedčí aj objavenie 3 nových orchideových lokalít v Strážovských vrchoch. Na 
objavení 2 z nich má zásluhu aj Klub pestovateľov rastlín. Viac na 
http://www.kpr.sk 

 
 

Čo rok dá... 
 
�Časopisy Botanix a Naše rastliny budú v roku 2002 vychádzať s kvalitnými 
farebnými fotografiami 
�Telefonické bezplatné poradenstvo bude pre členov KPR dvakrát do týždňa 
počas celého roka 
�Introdukcia (predstavenie) nových odrôd gladiol z vlastného kríženia 
�a množstvo ďalších prekvapení pre všetkých členov KPR 

 

 

 

EkoZáhradkár 
 

Trápilo Vás v lete priam „mo-

re“ škodcov? Boli ste priam zúfalí, že ste 
ich nestačili likvidovať? Čo tak bojovať 
o rok proti nim s pomocníkmi? 

Počas celého leta sa môžete 
spoľahnúť na rôzne užitočné organizmy. 
Treba im len vytvoriť v záhradke nový 
domov. A ako na to? Práve v tomto ob-
dobí je najvhodnejší čas urobiť búdku pre 
sýkorky alebo žltochvosty. Búdka by ma-

la byť vo výške okolo 1,5 m a tak ich bu-

dete môcť v lete pozorovať ako sú usilov-

ní. Návod na výrobu búdok nájdete na ča-

sopise Naše rastliny 4/2000. 
Pre „slizovitých“ priateľov 

(mám na mysli žaby) by ste mali začať 
uvažovať, kde im skoro na jar vybudujete 
jazierko. Jazierko môže byť v menej cen-

nej časti záhradky, musí byť len na slneč-
nom mieste. Jeho výroba netrvá viac než 
10 minút a návratnosť tejto „investície“ 
pocítite okamžite. Návod na výrobu 
jednoduchého jazierka nájdete v časopise 
Naše rastliny 1/2000. 

Vtáctvo a žaby Vám pomôžu 
zbaviť sa predovšetkým väčších druhov 
škodcov. Proti tým menším môžete pou-

žiť ich „kolegov“. Larvy pestríc (malé 
muchy) a lienky sú úspešní v boji proti 
voškám. Okrem toho niektoré druhy lie-

nok požierajú aj múčnatku (choroba, kto-
rá vytvára na listoch biele povlaky). Proti 
„drôtovcom“ (larvy chrobákov – kováči-
kov), ktoré vedia zo zemiakov urobiť si-
to, môžete použiť bystrušky. 

Vyššie som uviedol iba niekoľ-
ko príkladov, ako Vám môže pomôcť sa-
ma príroda. Teraz Vám predstavím nie-

koľko trikov, ako tieto užitočné organiz-

my prilákať do Vašej záhradky. 
Dospelé pestrice sú muchy, 

ktoré s obľubou posedávajú na kvetoch 
mrkvovitých rastlín. Ich larvy sa túlajú 
po rastlinách a požierajú vošky. Pestrice 
(a aj iné druhy hmyzu) môžete prilákať 
ak vo svojej záhradke obetujete asi 1 m2 
plochu, na ktorej vysadíte mrkvovité rast-
liny. Môžete vysadiť korene mrkvy alebo 
petržlenu, ďalej semená mrkvy, 
petržlenu, fenikla, rasce (kmín), anízu, ... 
Čím viac druhov rastlín použijete, tým 
pestrejšie bude aj spektrum nepriateľov. 

Na tomto malom záhone môže-

te poukladať na seba niekoľko škridlíc, 
tehiel a podobného materiálu tak, aby 
medzi ním boli medzery, kde sa môžu 
schovávať bystrušky a žaby. 

Nezabúdajte, že iba vytvorenie 
ideálnych podmienok pre prirodzených 
nepriateľov nestačí. Pokiaľ ste „chemický 
fanatik“ mali by ste obmedziť chemické 
prípravky alebo začať používať prípravky 
neškodné pre užitočné organizmy. Tieto 
prípravky sú viditeľne označené na obale 
a pri ich výbere Vám poradia v dobrom 
obchode so záhradníckymi potrebami. 

Ďalšie užitočné tipy ekologic-

kého boja nájdete v čísle 1/2000. 


