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Kľúč k príčinám neúspechu pri výseve semien paliem

Hoci semená paliem klíčia väčšinou bezproblémovo v priebehu 1-3 mesiacov (niektoré druhy aj dlhšie) 
a to aj bez skleníka a aj pri pomerne nízkych teplotách (19-21 oC) - hoci optimum je okolo 25 oC, 
niektorí začínajúci pestovatelia paliem, majú s pestovaním paliem zo semien problémy. Preto sme 
vytvorili tento klúč, ktorý by Vás mal upozorniť na najčastejšie robené chyby skôr než zažijete 
sklamanie. Kľúč je výsledkom niekoľkoročných skúseností s pestovaním paliem zo semien na 
Slovensku, ako aj niekoľko desaťročných skúseností našich dodávateľov palmových semien. 

Najčastejšie príčiny neúspechu

1. kvalita semien

Pri kúpe semien od nás tento problém odpadá. Skôr než sa semená dostanú k Vám, prejdú celým 
radom prísnych kontrol zameranými okrem iného aj na kontrolu klíčivosti. Ponúkané palmové semená 
majú klíčivosť 98-100%, tie ktoré ponúkame ako predklíčené 100%. Klíčivosť je kontrolovaná 
niekoľkokrát hneď po zbere, a až potom sú semená dovezené do SR, kde sú ešte raz skontrolované, 
či náhodou neklesna klíčivosť počas transportu. Jeden balíček semien obsahuje vždy toľko semien, 
aby ste aj v tých najhorších podmienkach z nich dopestovali aspoň 2-3 životaschopné rastliny. 

2. staré semená

Niektoré semená si udržujú svoju klíčivosť len krátko, iné môžete na sucho skladovať aj niekoľko 
rokov - napríklad palmy Hyphaene, ktorým garantujeme klíčivosť 3 roky. Dlho si klíčivosť udržujú 
napríklad palmy Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera. 

3. predsejbová prípava semien

Ideálne je semená vysadiť po ich obdržaní. Semená treba olúpať od oplodia (väčšina našich semien je 
už očistená; ak niektorý druh nie je, nájdete na obale napísané, aby ste semená pred výsevom 
olúpali). Pomôcť prerušiť dormanciu (fyziologicky podmienené obdobie pokoja, čiže doby počas ktorej 
semeno neklíči, pretože čaká na vhodnejšiu časť roka, napr. obdobie dažďov) môže aj tzv. 
skartifikácia. Ide o mechanické narušenie tvrdého povrchu semienka. Môžete ho napríklad obrúsiť na 
šmirglovom papieri. Dávajte pozor, aby ste sa neprebrúsili až k bielemu vyživovaciemu endospermu 
(hrozí potom jeho napadnutie plesňami alebo larvami hmyzu). Takto ošetrené semená treba potom 
pred výsevom namočiť na 3-4 dni do vody teplej 30-40 oC. Takúto teplotu bezproblémov zaručíte keď 
postavíte napr. zaváraninový sklenený pohár na radiator ústredného kúrenia. 

4. malý črepník

Na výsev používajte dostatočne veľký črepník. Na výsev malých semien vo veľkosti hrachu môžete s 
úspechom použiť aj jogurtový črepník. Má však jednu nevýhodu - čím menší črepník, tým ťažšie v 
ňom udržíte stálu mikroklímu, potrebnú pre ideálne klíčenie. Ak si chcete úspech poistiť je vhodnejšie 
použiť väčšie črepníky - 500 ml od veľkého jogurta alebo válovček s rozmermi cca 40-50x10x10 cm 
(dxšxv). Bez ohľadu na to, akú nádobu použijete, musí mať vždy na spodnej strane niekoľko 
dostatočne veľkých dierok (0,5-1 cm) pre odtok prebytočnej vody. Ak by tam neboli, prebytočná voda 
z polievania by sa tam hromadila a hrozilo by zahnívanie semien. 

Palmy rastú najskôr mohutným kolovitým koreňom, ktorý rastie kolmo nadol, a až potom začínajú z 
neho vyrastať bočné korene. Preto potrebujú palmy črepníky skôr hlboké než široké. Ak vysievate 
semená do črepníkov nižších než 6 cm, bude ich potrebné presadiť. Pre rastliny do 2-4 rokov (podľa 
rýchlosti rastu), stačí veľký jogurtový črepník s výškou 10 cm. Potom ich treba presadiť do hlbších 
črepníkov. 

5. zlá pôda
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Najčastejšia príčina neúspechu. Najskôr popíšeme ako by mala pôda pred výsevom vyzerať a aké 
procesy by ste s ňou mali pred výsevom previesť. Semená paliem môžete vysievať buď do čistého 
piesku, perlitu alebo zeminy. Ak použijete piesok alebo perlit, bude treba klíčiace semienko čím skôr 
presadiť do zeminy, pretože tieto výsevné substráty nie sú výživné. Ak používate zeminu (môže to byť 
obyčajný substrát pre izbové kvety), môžete v nej semienko ponechať bez presádzania. Na výsev by 
sa mala použiť ľahká a vzdušná zemina, pretože semienko potrebuje pre klíčenie nielen dostatok vody, 
ale aj vzduchu. Zeminu pred výsevom treba sterilizovať (zbaviť choroboplodných zárodkov). Ako 
malopestovateľ môžete ju napríklad preliať vriacou vodou. Po vychladení a dostatočnom vysušení ju 
môžete použiť bez rizika. Horúca voda zničí spoľahlivo spóry, huby i prípadných živočíšnych škodcov. 
Iným spôsob ošetrenia zeminy, ktorý ale účinkuje iba proti živočíšnym škodcom, je vloženie zeminy na 
24 hodín do mrazáku. 

Najčastejšie príčiny neúspechu spojené so zeminou sú:  

• pôda infikovaná hubovými chorobami  
• pôda príliš ťažká  
• pôda príliš mokrá  
• pôda príliš suchá  
• výsev počas pestovania úplne vyschla  

Proti hubovým chorobám môžete bojovať preliatím zeminy vriacou vodou alebo použitím chemických 
prípravkov (detaily v kapitole hubové choroby). Pôda príliš ťažká alebo príliš mokrá je najväčším 
nebezpečím pre výsevy. V oboch prípade majú semená málo vzduchu, a tak zahnívajú. Vhodnou 
ľahkou a vzdušnou pôdou je napríklad čistá rašelina, s ktorou nič nepokazíte. Je len málo výživná, ale 
to vo fáze klíčenia semien nie je dôležité, mladé rastliny budete potom musieť prihnojiť. O niečo menej 
nebezpečné je suchá pôda, aj keď úplné vyschnutie substrátu môže Vašu snahu úplne zmariť. Preto 
pri polievaní sa riaďte menej je niekedy viac, a ak ste zábudlivý alebo budete dlhší čas mimo domova, 
výsevy prikryte tabličkou skla alebo ich vložte celé do igelitového vrecka. Tým vytvoríte vhodnú 
mikroklímu, a výsevy semien nemusíte vôbec kontrolovať. 

6. čas klíčenia

Na stránkach v našej ponuky uvádzame priemernú dobu klíčenia semien - väčšinou sa pohybuje v 
rozsahu 1-3 mesiace. Je to doba, za ktorú vyklíči aspoň 50% semien. Vždy nájde nejaké percento 
semien, ktoré potrebuje aj niekoľkokrát dlhší čas než väčšina semien. Pri pestovaní paliem zo semien 
to chce trochu trpezlivosti. Niektoré semená potrebujú až 6-12 mesiacov. Orientačné doby: 
Washingtonia 3-4 týždne, Livistonia chinensis 4-5 týždňov, Phoenix 4-6 týždňov, Borassus 8 týždňov 
(na základe skúseností zo Slovenska pri izbovej teplote - čiže 19-21 oC). Pri vyššej teplote sú tieto 
doby kratšie a aj percento vyklíčených rastlín je väčšie. 

7. teplota

Ideálna teplota na výsev semien je okolo 25 oC (v rozmedzí od 23-30 oC), tropickým druhom vyhovujú 
teploty až 32 oC, zatiaľčo chladumilné druhy ako napríklad Rhopalostylis, Rhapidophyllum a 
Trachycarpus by sa pri tejto teplote skôr uvarili - pre chladomilné druhy stačí teplota 20-25 oC, s 
občasným poklesom k 18 oC bez problémov. 

Pre ilustráciu uvediem jeden príklad (hoci nie s palmou) s cykasom indickým (Cycas circinalis). Na 
Slovensku i v Thajsku sme tieto semená vysievali v rovnakom termíne (november 2002). Keď sme po 
roku pestovania porovnávali výsledky, na Slovensku mali rastliny pestované pri teplote 18-21 oC (s 
poklesom niekedy až k 14 oC!) jeden list, v Thajsku mali už 4 listy a buľvu - základ kmeňa. (V Thajsku 
pri ich pestovaní teplota nikdy neklesala pod 25 oC, a denná vystupovala niekedy až k 40 oC!) Na 
druhej strane zase v Thajsku vôbec nevyklíčili semená chladomilnej novozélandskej palmy 
Rhopalostylis sapida.

Vysoká teplota pri pestovaní paliem nie je ale nevyhnutne nutná. Thajskú tropickú palmu Borassus 
flabellifer klíčim na Slovensku cez zimu pri izbovej teplote (19-21 oC). Vyklíčia ako hodinky presne za 
2 mesiace. Semená sadím do válovčekov o rozmeroch 40-50x10x10 cm (dxšxv) jedno vedľa druhého 
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(čiže asi 4-6 semien do 1 válovčeka). Válovčeky sú do polovice naplnené rašelinou a semená do nich 
z 1/2 zatlačím. Celý válovček zabalím do 2 tesco-igelitiek. Raz za týždeň to odokrývam na pol hodinu 
a počas tejto doby trochu polejem, pričom polievam rovno na semeno, aby voda vpila do vlákien, 
ktorými je semeno obalené. Semená, ktoré majú korienok premiestnim do črepníka s priemerom 20 
cm a výškou 20 cm. Ak sa mi vo výsevoch rozmnožia smútivky (čítajte ďalej), semená vyberiem, 
umyjem vo vode a rašelinu vložím na 24 hodín do mrazáku (počas tejto doby nechám semená 
namočené vo vode). Po vybraní rašeliny z mrazáku ju nechám 2 hodiny rozmrznúť a semená znovu 
zasadím a zabalím do tesco-igelitiek. "Očistnú kúru" proti smútivkám aplikujem podľa potreby - raz za 
1-3 mesiace. 

Ako zistíte ideálnu teplotu pre Váš druh? Platí nasledovné pravidlo: Tropické druhy (z Thajska, 
tropickej Ameriky a Afriky) najlepšie klíčia pri vyšších teplotách - 25-30 oC, druhy z miernych oblastí 
(Stredomorie, USA, Nový Zéland; Phoenix, Rhapidophyllum, Rhopalostylis sapida) pri nižších 
teplotách - čiže okolo 20 oC. Okrem niektorých vyslovene tropických druhov (Cyrtostachys renda), sa 
dajú všetky tieto bežné druhy pestovať aj pri izbovej teplote teplote 20-25 oC, a ak vonku svieti slnko 
za oknami sa to vyhreje aj na 30 oC. 

Africké púštne palmy rodu Hyphaene je radosť vysievať. S dodržaním nasledovného postupu, je 100% 
úspech vopred zaručený: Očistené semená po 3 dňovom máčaní vo vode, treba vysejte asi 5 cm 
hlboko do veľkého čierneho plastového črepníka (aspoň 5-8 litrov - môžete dať jedno semeno vedľa 
druhého) s dierkou naspodu pre odtok vody. Rašelinová zemina (čo najčernejšia) by mala siahať asi 5 
cm od okraja. Nádobu prikryte sklom. Ak ste použili svetlejšiu zeminu (hlinitú zeminu alebo čistý 
piesok - čo je tiež možné), vložte pod sklo ešte čiernu fóliu. Semená treba vysievať v našom lete 
(jún/červen). Celý črepník potom vyložte von do záhrady. Za slnečných dní bude čierna farba 
priťahovať slnečné lúče a celý črepník sa rozpáli na 30-50 oC. Všetky semená vyklíčia spoľahlivo 
najneskôr do 3 mesiacov (niektoré už o 2-3 týždne). Ak máte možnosť umiestniť výsev do fóliovníka či 
dokonca skleníka, je to ešte lepšie (leto niekedy je leto nestále a slnko nie vždy dostatočne svieti). 

Osobne niektoré druhy paliem (najčastejšie Chamaerops, Copernicia prunifera, Hyphaene coriacea, 
Phoenix canariensis a Syagrus schizophylla) vysievam v júni (červnu) do veľkých jogurtových 
črepníkov a nechávam ich v záhrade voľne v polotieni ovocných stromov celé leto. Pravidelne podľa 
potreby polievam. V polovici septembra, pred ich sťahovaním do bytu, výsev kontrolujem a počet 
vyklíčených semien je asi 80%. Vytriedim vyklíčené semená a mladé rastlinky, a nevyklíčené semená 
potom ešte nechám 2 mesiace dôjsť (po tejto dobe nevyklíčené vyhadzujem). Celková klíčivosť je 
potom zrovnateľná s inými spôsobmi pestovania. 

A ako zabezpečíte dlhodobo vysokú teplotu po celú dobu klíčenia (čo môže byť povedzme 2-3 
mesiace)? Ponukový zoznam Import vychádza vždy na jeseň hneď ako dozrú čerstvé semená. A 
práve v zimnom období, kedy sú naše domácnosti vykurované, je ideálny čas pre malopestovateľa na 
výsev paliem. Výsevy môžete položiť tak ďaleko od radiátorov ústredného kúrenia (prípadne rovno na 
ne), akú teplotu potrebujú Vaše výsevy. A skôr než skončí vykurovacia sezóna už máte mladé 
rastlinky. Palmové výsevy majú radi spodné teplo, takže vyhrievanie radiátorom zospodu a stúpajúce 
teplo cez celý črepník je to najlepšie čo Vaším výsevom môžete ponúknuť. 

Na pestovanie semenáčikov (mladých rastlín vypestovaných zo semienka) stačí bežná izbová teplota. 
Mnohé druhy znesú v zime aj nižšiu teplotu - väčšina druhov z miernych oblastí (Stredomoria, severná 
Afrika a Amerika, Čína; Phoenix, Chamaerops, Washingtonia) môže byť celú zimu pri teplote až 4-5 
oC. Iné druhy síce znesú krátkodobý pokles aj k -4 oC (Chamaerops, Rhopalostylis sapida), ale 
dlhodobé držanie pri tejto teplote by ich mohlo poškodiť či dokonca zabiť. Na druhej strane existujú aj 
mrazuvzdorné palmy, ktoré znesú krátkodobo i dlhodobo pokles až k -17 oC (Trachycarpus takil) či -
20o C (Rhapidophyllum hystrix). Tieto druhy môžete asi od veku 3 rokov pestovať na záhrade vo 
voľnej pôde celoročne, s tým, že počas holomrazov budú potrebovať čiastočnú zimnú ochranu 
(prikrytie igelitom a lístím). Pre vyslovene tropické druhy (Cyrtostachys renda) je však dlhodobejší 
pokles už po 15 oC škodlivý. 

8. prikrývať či neprikrývať výsev 

Na udržanie ideálnej vlhkosti je dobré výsev prikryť sklom alebo zabaliť celý črepník do igelitového 
vrecka. Potom nastáva dileme, vetrať či nevetrať? Ak nebudete vetrať, môžu sa rozmnožiť vo vnútri 
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plesne, alebo tam bude nadmerná vlhkosť, ktorá spôsobí hnilobu semien. Ak ale vetrať budete, 
môžete si tam doniesť nové spóry plesní a tiež smútivky (malé čierne mušky), ktoré do pôdy nakladú 
vajíčka, z ktorých sa potom vyliahnu larvy, ktoré budú obžierať korienky, a ak sa moc premnožia, 
zničia Vám celé semienko. Dobré je teda nájsť kompromis medzi vetraním a nevetraním. Prevenciu 
proti chorobám ako i škodcom popíšeme v ďalších kapitolách. 

9. ako často polievať

Na tak ľahkú otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Akýkoľvek číselný údaj (1x, 2x... za týždeň) je 
zavádzajúci. Chce to trošku citu, aby ste vycítili, kedy je pôda dosť mokrá či dokonca premočená, a 
kedy ju treba poliať. Platí pravidlo, že čím vyššia teplota, tým častejšie treba polievať. A naopak: Čím 
nižšia teplota, tým menej treba polievať, a tým viac stúpa riziko premokrenia substrátu (zeminy). Ak 
výsev prikrijete sklom alebo celý črepník vložíte do igelitového sáčku, polievať spravidla netreba vôbec 
(prípadne len raz za 2-4 týždne). Ak sú výsevy odokryté, treba polievať podľa teploty - ak na výsev 
praží denno denne slnko, treba polievať aj každý deň; ak máte výsev v tieni stačí raz za týždeň. Platí 
však pravidlo, že menej je niekedy viac. Väčšina ľudí má tendenciu od prílišnej snahy skôr prelievať, 
než polievať málo. A preto ak máte časté nutkanie polievať, tak robte to radšej práznou krhličkou. :-) 

10. hubové choroby

Proti hubovým chorobám môžete výsev hneď po vysiatí ošetriť roztokom prípravku Merpan (je to 
pôvodne prípravok proti chrastavitosti jabĺk, ktorý na jednorázové ošetrenie zeminy po výseve použite 
ako pri príprave postreku na jablone). Jedno ošetrenie poskytuje dostatočnú ochranu po niekoľko 
mesiacov. Samotné chemické ošetrenie je prevencia - nezaberie na už zahnívajúce korienky a 
nepomôže ani keď budete svoje výsevy večne prelievať. 

11. živočíšny škodcovia

Pri výseve semien sa stretávame najčastejšie so smútivkami. Smútivky sú malé čierne mušky, ktorých 
malé biele larvičky často atakujú semená paliem, ktoré sú pre ne ako "narodeninová torta". Smútivky 
sú častou príčinou neúspechu. Keď zo semienka vyrastie korienok, jeho mäkké pletivá sa stávajú 
potravou smútiviek a zároveň vstupnou bránou do vnuútra semena, kde potom vyžierajú biely 
endosperm. Keď potom skontrolujete čo sa so semenami deje, nájdete v ich okolí drobné biele 
larvičky (červíkov), a po stlačení semena vo vnútri celý rok larvičiek. Takto Vám zničia celý výsev. Ako 
som už v detailnom opise výsevu semien Borassus flabellifer uviedol, keď sa mi vo výsevoch 
premnožia smútivky, semená vyberiem, umyjem, a zeminu vložím na 24 hodín do chladničky. To 
spoľahlivo zabije všetky vývinové štádia tohto hmyzu. 

  

Riešenia neúspechu

Uplynulo už niekoľko mesiacov a na povrchu črepníka žiadne známky života? Skúste pomaly z 
črepníka od vrchu vysypávať hlinu. Možno narazíte na žltý vyblednutý výhonok alebo lístky. Tak to je 
všetko na najlepšej ceste. Semienko si len trošku zdriemlo, ale za pár dní už vyrastú listy a vy uvidíte 
konečne svoju palmu. 

Môže sa stať, hlavne ak použijete malý črepník, že semienko vyklíčilo, ale výhonok s listami, ktorý by 
mal rásť nahor sa nemôže otočiť a rastie nadol. Keď ani po dlhej dobe neuzrie svetlo, môže v pôde 
začať zahnívať. Ak výhonok rastie zlým smerom, vyberte celú rastlinku aj so semienkom a znovu ju 
zasaďte. Koreň nasmerujte dolu a vegetačný vrchol nahor. Rastlinka sa za pár dní vzpamätá a 
čoskoro prerazí na svetlo. 

Vybrali ste všetky semienka a ani jedno nemá náznak klíčenia? Niekde je zrada! Podľa vyššie 
uvedených bodov sa snažte odstrániť všetky možné negatívne faktory a skúste hľadať príčinu. Urobte 
malý test: semienko stlačte medzi prstami: 
    a) ak Vám pukne a vo vnútri je prehnité (je prázdne), je už načisto stratené. Zničila ho prílišná 
vlhkosť, či priam mokro. Výsev môžete vyhodiť, už ho nezachránite. Musíte začať od znovu. 
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    b) ak vo vnútri nájdete biele larvičky, tak to sú smútivky. Vaše semienko je už zničené. Dbajte na 
lepšiu prevenciu proti smútivkám. Zeminu pred výsevom zmrazte alebo prelejte vriacou vodou. 
    c) semienko ani po silnejšom stlačení nepuká? Tak to ešte neni úplne stratené! Ak ste nevysievali 
staré semená, semienko s najväčšou pravdepodobnosťou nezačalo klíčiť, pretože mu neboli 
poskytnuté dobré podmienky. Skúste zapremýšľať, možné príčiny - nedostatočná vlhkosť, nízka alebo 
vysoká teplota, prirodzená dormancia => skúste tepelný šok. 

tepelný šok

Skúste semená opatrne vybrať z pôdy (POZOR! aby ste nepoškodili mladý klíčiaci korienok!) a umyte 
ich vo vlažnej vode. Skúste ich stlačiť a skontrolujte ich, či nie sú na povrchu nejak poškodené. Ak 
vyzerajú normálne, ako pred sadenim, tak ich nechajte jeden deň vo vlažnej vode a potom ich znovu 
zasaďte a skúste tepelný šok: 
Semená zasaďte do väčšieho crepníka (alebo válovčeka o rozmeroch aspoň 40x10x10 cm [kvôli 
nebezpečiu vyschnutia alebo prílišneho prehriatia pri tepelnom šoku]) hnedej alebo ciernej farby. 
Použite rašelinovú zeminu, aby bola poda tmavej farby. Takto zasadený výsev prikryte tabličkou skla. 
Celý črepník vyložte von napr. na vonkajsiu stranu južne orientovaného okna, alebo von do záhrady 
alebo na chodník pred domom... aby ten vysev bol namieste, kde celý deň svieti slnko. Takto tam ten 
výsev nechajte (bude treba častejšie kontrolovať a polievať). Cez den tam teplota vystúpi cez 30-40 
oC, a v noci klesne povedzme na 20 oC (možno až 15-20). Po 5-7 dňoch, celý výsev premiesnite na 
miesto, kde už slnko celý deň nepraží (napr. do záhrady pod nejaký strom, alebo do bytu), kde bude 
teplota okolo 20-25 oC. Po 2 týždňoch proces zopakujte - opäť to vyložte na 5-7 dni na slnečné miesto, 
kde svieti celý deň slnko. Potom to pestujte zase niekde v tieni pri teplote 20-25 oC. 

ako dlho nechať semienko s rastlinou

Tak dlho, ako dlho je s ňou pevne spojené. Semienko môže vyživovať rastlinku aj v čase keď už má 
zelené listy. Keď sa všetky živiny zo semienka spotrebujú, spojenie medzi semienkom a rastlinou sa 
preruší (uschne, prehnije) a semienko môžete odstrániť. 

kontrolovať výsevy, ale...

Je dobré výsevy pravidelne kontrolovať. Naučíte sa potom ľahšie odhanúť napríklad kedy treba poliať. 
V pôde so semenami sa všať nerýpte príliš často a dávajte pozor, aby ste náhodou nepoškodili 
klíčiace semienko. Ak ulomíte korienok hneď ako vyrastá zo semienka, semienko ste úplne zničili. Ak 
sa Vám zlomí napríklad 5 cm dlhý korienok v jeho polovici alebo pri presádzaní polámete príliš veľa 
borných korienkov, rastlinu ste síce nezabili, ale len citeľne oslabili. Spravidla sa však spamätá a 
rastie ďalej. 

  

Ak aj napriek dodržiavaniu všetkých zásad uvedených v tomto kľúči zažijete sklamanie, bude asi 
lepšie ak sa vzdáte snu vypestovať si palmu zo semienka, a kúpite si od už predklíčené semená alebo 
predpestované semenáčiky.

Ak sa chcete niečo spýtať alebo Vám je niečo nejasné, môžete nás kedykoľvek kontaktovať! Radi 
Vám poradíme.
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