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Milí čitatelia! 

 
Ďakujem Vám za ver-

nosť, ktorú ste prejavili časopisu 
Botanix v roku 2000. Počas 
roku som od Vás dostal množ-
stvo priaznivých ohlasov, ktoré 
ma potešili. 

Ako poďakovanie za 
vernosť prejavenú v tomto roku 
bude časopis vychádzať treťom 
tisícročí ešte častejšie. Svoj Bo-
tanix dostanete do svojich poš-
tových schránok 12 krát ročne. 
Členovia Klubu pestovateľov 
rastlín ho budú aj naďalej dostá-
vať zadarmo, nečlenovia – pred-
platitelia za symbolických 5 Sk, 
pri predplatení celého ročníka 
za 48,- Sk. 

Verím, že aj v 3. tisícro-
čí ostane Botanix Vaším obľú-
beným spoločníkom vo svete 
záhradkárčenia. Do nového roka 
Vám prajem veľa zdravia, šťas-
tia a radosti z Vašich záhradkár-
skych i osobných úspechov. 
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Toto je internetová adresa 
Klubu pestovateľov rastlín, na 
ktorej ho môžete nájsť už od 26. 
apríla 2000, hoci oficiálne stránka 
bola spustená až 3. mája 2000 
o 17 hodine. Odvtedy je 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni k dispozícii 
svojim členom, ale aj náhodným 
návštevníkom. 

V úvode sú základné in-
formácie o Klube, jeho činnosti 
a výhodách členstva. 

Každý návštevník si mô-
žete na podstránke  na adrese 
www.kpr.sk vybrať niektorý z 3 
jazykov – slovenský, anglický 
alebo nemecký. Takto trojjazyčne 
je zatiaľ spracovaná iba časť 
"predaj". Pod touto rubrikou 
nájdete Ponukový zoznam Import 
a PZ jar. Návštevník, ktorého 
ponuka rastlín zaujme môže 
objednávku poslať priamo zo 
svojho stola. Doručená mu bude 
poštou kdekoľvek na svete do 2 

dní !!! (vrátane najvzdialenejších 
štátov). 

Na www.kpr.sk/casopisy/  
sú informácie o Botanixe, mož-
nostiach jeho odoberania a tiež 
informácie o novej službe – Pred-
platenie prístupu ku všetkým 

vydaným číslam časopisu 

Botanix. Členovia Klubu si môžu 
za 50,- Sk a nečlenovia za 90,- Sk 
predplatiť prístup do archívu 
KPR, kde nájdu všetky vydané 
čísla a tiež ešte nevydané čísla v 
"horúcej" verzii. 

Predplatitelia, ktorí majú 
predplatený prístup do Archívu 
KPR, už teraz môžu nájsť na in-
ternete prvé (hoci ešte neúplné) 
treťotisícročné číslo Botanixu. 

V časti 
www.kpr.sk/fotoarchiv/ je 

fotoarchív Klubu, kde postupne 
pribúdajú fotografie rôznych rast-
lín. Vo fotoarchíve môžu byť aj 
Vaše fotografie, stačí ich poslať. 

Od 10. januára 2001 na 
adrese www.kpr.sk/casopisy/  
nájdete aktuálne rady na 
ošetrovanie Vašich rastlín, včas 
bude informovaní kedy vysiať či 
vysadiť konkrétne druhy do Vašej 
záhradky. Zavedená bude aj nová 
služba (pre predplatiteľov 
prístupu do Archívu KPR) – Rady 
mailom. Ak nemáte čas 
pravidelne navštevovať vyššie 
uvedenú stránku, všetky rady 
Vám budeme zasielať priamo na 
Váš mail. 

Na adrese 
www.kpr.sk/banka/ sa nachádza 
Semenná a rastlinná banka – 
kompletný zoznam druhov rastlín, 
ktoré si môžu členovia Klubu 
zakúpiť. Pri poslednej 
aktualizácii, 10. januára 2001, bo-
la výrazne rozšírená. Nájdete 
v nej spolu 1000 druhov rastlín 
z celého sveta. Minimálne toľko 
druhov si môžete zakúpiť v roku 
2001 (PZ Import 2000 sa počíta 
už do roku 2001). Aj v priebehu 
nového roku sa bude "banka" ne-
ustále rozširovať, aby mohla aktu-
álne pokrývať požiadavky členov 
i nečlenov. 

Prednedávnom tu pribu-
dol aj zoznam rastlín, ktoré zhá-
ňajú členovia Klubu. Ak aj Vy 
zháňate nejaké druhy, ktoré nie sú 
v ponuke, stačí ich napísať na ob-
jednávku do kolónky Pripomien-
ky alebo zaslať emailom. 
Automaticky budú zaradené do 
tejto rubriky. 

Internetoví členovia sa 
majú aj v roku 2001 na čo tešiť. 
Webová stránka sa bude aj naďa-
lej rozširovať a priebežne budú 
ponúkané nové služby. 

špeciál 
2 0 0 0  
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Diabrotica virgifera 
– nový škodca 

kukurice v Európe? 
 

Pod týmto názvom ste si 
mohli už v prvom čísle (ktoré bolo 
distribuované 18.2.2000) prečítať 
článok o nebezpečnom škodcovi 
kukurice – kukuričiarovi koreňo-

vom (Diabrotica virgifera), ktorý 
bol do Európy zavlečený z USA. 

Niektoré záhradkárske ča-
sopisy o ňom písali až v novembri, 
iné o ňom ešte ani "neslýchali". 

Čo sa od februára zmeni-
lo? Ústredný kontrolný a skúšobný 
ústav poľnohospodársky inštaloval 
na slovensko-maďarských hrani-
ciach feromónové lapače, ktoré ku-
kuričiara odhalia len čo "prekročí" 
naše hranice. Našťastie lapače sú 
zatiaľ prázdne. Samozrejme aj na-
ďalej budete včas informovaní. 

 

Výsev semien 
z PZ Import 
 
Semená si môžete objed-

nať až do 19.1.2001. Objednané 
semená budem distribuovať začiat-
kom februára. Aby ste mali čo naj-
väčšiu úspešnosť so zakúpenými 
semenami rozhodol som sa zverej-
niť niekoľko osvedčených rád. 
Keď si kúpite napríklad 100 či 500 
semien za 10 Sk je to iné ako keď 
si kúpite 5 semien za 35 Sk alebo 
dokonca 1 kus semena za 150 Sk. 
Keď sa v tom prvom prípade do-
pustíte nejakej chyby (zabudnete 
poliať alebo naopak prelejete vý-
sev) máte ešte veľkú šancu, že as-
poň zopár rastlín prežije (okrem to-
ho Vás to moc ani nestojí). Avšak 
pri výseve malého množstva se-
mien (ktoré je navyše pomerne 
drahé) musíte byť omnoho opatr-
nejší. Aj tá najmenšia chybička by 
mohla zapríčiniť vážny neúspech. 

Keď sa mi podarí získať 
len malé množstvo semien (napr. 
do 10 kusov), nikdy nevysievam 
všetky naraz a do jedného črepní-
ka. Získané množstvo si rozdelím 

do skupiniek po 2-5 semien a tie 
vysievam s odstupom asi 7 dní. 
(Keď sa dopustím pri prvom výse-
ve pestovateľskej chyby, pri dru-
hom sa jej môžem už vyvarovať.) 

Do jedného črepníka (zvy-
čajne jogurtového cca 150 ml) na-
sypem asi do 3/4 zeminu (jej kvali-
te nikdy nevenujem pozornosť, ob-
vykle použijem to čo mám po ruke. 
Tento spôsob Vám však rozhodne 
neodporúčam. Viackrát som naň už 
doplatil, keď som na výsev tropic-
kých cibuľovín použil zmes rašeli-
ny s hlinitou ílovitou pôdou zo 
záhradky. Mladé semenáčiky mi 
asi po týždni začali nápadne chrad-
núť a po vyhynutí poslednej rast-
linky som pri prehliadke pôdy od-
halil larvu chrústika letného.). Naj-
lepšia je kupovaná zemina, ktorá 
býva vždy ošetrená proti prípad-
ným škodcom. Môžete použiť aj 
vlastný kompost alebo pôdu zo 
záhradky. V tomto prípade venujte 
zvýšenú pozornosť jej úprave. Naj-
vhodnejšie by ju bolo naparovať 
(aby sa zničilo čo najviac chorôb a 
škodcov v nej). Žiaľ, to je pre 
drobných záhradkárov ťažko reali-
zovateľné. Provizórne môžete na-
parovanie pôdy nahradiť "sušením 
pôdy na slnku". Na igelitovú fóliu 
alebo noviny rozložte v tenkej vrs-
tve zeminu. Nechajte ju 2 týždne 
sušiť na slnku (najlepšie za slneč-
ného počasia v lete). Takto získate 
relatívne "čistú" pôdu bez chorôb 
a škodcov. Pôdu môžete uskladňo-
vať až do použitia v uzatvorenej 
igelitovej taške alebo vrecku. 

Keď mám úplne suchú pô-
du, 3 dni pred výsevom ju zvlhčím 
(5 kg pôdy prelejem asi 2 l vody). 

Semená pred samotným 
výsevom namočím asi na 24 hodín 
do vody. Potom ich vysievam. 

Ak sú menšie (napr. aká-
cie, eukalypty, až do veľkosti 
pomarančového semienka) vysie-
vam ich do pripravených nádob po 
2-3. Väčšie semienka (vo veľkosti 
lieskového orecha, všetky palmy 
a cykasy) sadím po jednom. 

Malé semená po výseve 
zasypávam veľmi tenkou vrstvou 

pôdy (do 0,5 cm). Väčšie semená 
(paliem a cykasov) zasypávam asi 
2 cm vrstvou. Semená eukalyptov 
nikdy nezasypávam, iba ich zatla-
čím do pôdy, niekedy ich po obja-
vení sa korienka ("biely fliačik" 
veľký asi 2 mm) prikryjem malou 
hrudkou pôdy (1-2 mm). Výsevy 
eukalyptov prikrývam hneď po vý-
seve tabličkou skla (igelitové vrec-
ká sa mi neosvedčili). Tabličku 
každý deň odkladám na 5 minút. 

Výsevy tropických a sub-
tropických druhov väčšinou ukla-
dám na parapetné okno za polozas-
treté žalúzie. Počas prvých 2-3 me-
siacov nechávam výsevy pristreté. 

Druhy vyžadujúce premrz-
nutie alebo chlad pri klíčení 
umiestňujem voľne v záhradke na 
polotienisté miesto. 

Po 3-5 mesiacoch (podľa 
rýchlosti rastu; ihličnany, palmy 
a cykasy až po roku) rastliny rozsá-
dzam po jednej do väčšej nádoby. 

Na záver to najdôležitejšie 
– obdobie výsevu semien. Tropic-
ké a subtropické druhy môžete vy-
sievať celoročne (osobne upred-
nostňujem január - marec), semená 
z mierneho pásma je vhodné vysie-
vať v januári - apríli (spravidla pot-
rebujú premrznúť).  S takýmto pos-
tupom výsevu semien mám úspeš-
nosť 90-100 %. 

  

Poradca záhradníka 
 

V tejto rubrike ste našli 
riešenie celkovo 7 problémov týka-
júcich sa rastlín, ich pestovanie 
a ošetrovania. Podľa štatistika sa 
na mňa obrátil každý druhý člen. 
Spolu som dostal 35 otázok. Prie-
merná doba čakania na odpoveď 
bola 2 dni. V troch prípadoch (tý-
kajúcich sa rastlín z dovozu) som 
nevedel poradiť, a tak som sa obrá-
til na svojich partnerov v zahraničí. 
Aj tieto tri otázky boli nakoniec 
zodpovedané. 

Na záver môžem povedať, 
že táto rubrika sa stala medzi Vami 
obľúbenou. Poradenstvo je aj na-
ďalej pre členov Klubu bezplatné. 


