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PRÍHOVOR
Milí priatelia,

v roku 2007 si pripomíname 50. výročie založenia Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý sa prihlásil k dedičstvu Slovenskej ovocinárskej spoločnosti.
S láskou spomíname a ďakujeme našim otcom, ktorí sa dokázali vzájomne
stretnúť a vytvoriť spolok, kde ľudia nachádzajú radosť, pozitívnu energiu,
hľadajú pokoj a šťastie v prírode, ktoré sa nedá peniazmi kúpiť v žiadnom
hypermarkete.
Výmena skúseností, nové poznatky z pestovania, krása a úžitok, vedú
k hlavnému cieľu - záhradkárčením načerpať aktívnu energiu, nájsť odpočinok a dosiahnuť peknú úrodu. Aj v tomto uponáhľanom svete si človek dokáže nájsť čas na odovzdávanie skúseností, vymieňanie si názorov, stretávanie
sa na výstavách, priamo v záhradkách a mravenčou prácou za pomoci zdroja
energie tešiť sa a pomáhať stromu života, ktorý reaguje tak, aké podmienky
mu dokážeme vytvoriť.
Som rád, že kolektív oduševnených priekopníkov z nášho regiónu si pri
takomto krásnom jubileu pripomína prácu našich dedov, otcov a mám, ktorí
sa s láskou venovali a venujú krásnej záľube, akou záhradka určite je.
Cieľom tejto publikácie bolo nielen zaspomínať si na svojich predchodcov,
ale aj poukázať na nové myšlienky, ako ísť ďalej, ako si vzájomne pomáhať
a vymieňať si skúseností z iných okresov, ako sa vzájomne povzbudzovať, rozdávať radosť, porozumenie a neustále získavať lepšie a zaujímavejšie skúsenosti.
Pripomíname si päťdesiate jubileum organizovaného záhradkárstva v našom regióne. Za doterajšiu činnosť patrí poďakovanie mnohým aktívnym
členom a ich rodinám. Do ďalšieho obdobia prajem všetkým pevné zdravie,
veľa lásky a chuti do ďalšej práce.

Ing. Eduard JAKUBEK
predseda OV SZZ Prešov
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BOHATÁ ČINNOSŤ ZO SZZ V KOŠICIACH
DIALÓGY ODBORNÍKOV S KOŠICKÝMI ZÁHRADKÁRMI
Na rozvoj záhradkárskej činnosti v Košickom kraji mal výrazný vplyv Krajský výbor
Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov (SZZO) okrem iného preto, že vznikol
skôr ako okresné organizácie a podieľal sa na ich formovaní. K dispozícii nie sú nijaké písomné doklady o činnosti Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. Ustanovujúca
schôdza krajskej pobočky SZZO v Košiciach sa uskutočnila 26. mája 1957. Predsedom
sa stal Eugen Kotan, podpredsedom Viliam Straka, tajomníkom Imrich Vindiš a hospodárom Juraj Rudič. Za pokladníka zvolili Ondreja Marcina, za revízorov Štefana Lacku
(všetci bytom v Košiciach) a Jána Germana z Boliarova. Krajský výbor bol dopĺňaný
predsedami okresných výborov. Jeho prvou a najdôležitejšou úlohou bolo zakladanie okresných a miestnych pobočiek, preto jednotlivým členom pridelili po jednom
až piatich okresov. V roku 1957 ich bolo v Košickom kraji 12. Každý člen dostal písomné poverenie s úlohami, v ktorých sa okrem iného uvádza, že najprv sa treba spojiť
s pracovníkom ONV, ktorý má na starosti ovocinárstvo, spoločne určiť termín zvolania
ustanovujúceho zhromaždenia a zvoliť okresný výbor.
Krajský výbor sídlil na Hrnčiarskej ulici číslo 9 v byte tajomníka Imricha Vindiša. Schôdze
sa uskutočňovali aj v učebniach Jedenásťročnej strednej školy na Kováčskej ulici číslo 28
(bývalé gymnázium), kde Eugen Kotan pôsobil ako učiteľ. V jeho byte na Leninovej ulici
číslo 42 (teraz Hlavnej) sa uskutočňovali schôdze predsedníctva a porady, lebo Zväz nemal
financie na prenájom miestností. Krajský výbor SZZO v Košiciach bol od počiatku veľmi
aktívny. Dokazovalo to pomerne rýchle zakladanie okresných a miestnych pobočiek. Predsedníctvo SZZO v Bratislave sa rozhodlo vtedy organizovať súťaže medzi krajskými pobočkami a v novembri 1957 požiadalo Košičanov, aby prostredníctvom časopisu Ovocinár
a vinohradník, vyzvali všetky krajské pobočky na Slovensku na súťaž v zakladaní nových
pobočiek zväzu, výsadbu, ošetrovanie a hnojenie ovocných stromov, preberanie patronátov nad ovocnými sadmi JRD a podobne.
Po ustanovujúcom zjazde SZZO, ktorý bol 15.10.1957 v Bratislave aj v Košiciach sa zriadili ďalšie okresné pobočky. Činnosť Zväzu bola zameraná najmä na osvetu. Podieľali sa na
nej odborníci z praxe, výskumných a šľachtiteľských staníc, učitelia odborných škôl a poprední záhradkári. Snahou krajskej pobočky bolo získať pozemok na pokusnú ovocinársku
záhradu. SZZO sa podujal na distribúciu ovocných stromčekov a vínnej révy pre celý súkromný sektor. Šľachtiteľský a semenársky podnik v Košiciach sa dohodou s predsedom KP
SZZO Eugenom Kotanom dňa 2.septembra 1957 zriekol rozdielu medzi veľkoobchodnou
a maloobchodnou cenou na prospech Zväzu. Sídlo pobočky bolo od roku 1959 v prenajatých priestoroch na ulici Ivana Krasku číslo 12.
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ČESKOSLOVENSKÝ OVOCINÁRSKY A ZÁHRADKÁRSKY ZVÄZ PO ÚZEMNEJ
REORGANIZÁCII

Medzníkom v rozvoji záhradkárskeho hnutia na východnom Slovensku
bola územná reorganizácia v roku 1960, podľa ktorej boli zrušené niektoré
okresy a z Košického a Prešovského kraja vznikol Východoslovenský kraj. Na zlučovacej
konferencii zvolili 1.10.1960 nový 19 - členný krajský výbor Čs. ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu so sídlom v Košiciach. Zložený bol z funkcionárov bývalých krajských výborov
zväzu v Košiciach a Prešove. Predsedom sa stal Ján Strojný z Prešova, prvým podpredsedom Juraj Popovič z Bačkova, okres Trebišov a druhým podpredsedom Gabriel K. Srnka
z Vyšného Opátskeho, tajomníkom Bartolomej Müller z Košíc – Myslavy a hospodárom
Vladimír Daxner z Košíc. Za predsedu revíznej komisie zvolili Jozefa Straňáka z Lipian
v Prešovskom okrese.
Na zintenzívnenie práce pri krajských pobočkách zriaďovali sekretariáty s plateným
ovocinárskym inšpektorom. V Košiciach sa ním stal 1.7.1960 Ing. Oto Tokár. Neskôr bola
táto funkcia premenovaná na krajského odborného tajomníka. Na II. celoštátnom zjazde
uskutočnenom 8. a 9. apríla 1961 za člena Ústredného výboru Čsl. ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Prahe zvolili aj Imricha Sitára z Košíc, ktorý vyše 20 rokov vplýval na
činnosť Zväzu. Po odchode Ing. O. Tokára na iné pracovisko, funkciu krajského odborného
tajomníka od 16.10.1961 vykonával František Bejda. Aby sa dokončila organizačná prestavba SZZO na ČSOZZ, uskutočnili sa v roku 1962 krajské konferencie. V Košiciach bola
12. mája, keď za predsedu krajského výboru bol zvolený Ing. Oto Tokár a za tajomníka
František Bejda. V tomto období pokračovalo rozširovanie členskej základne v mestách,
kde prenikali informácie o možnostiach budovania záhradkárskych osád a zriaďovanie
závodných pobočiek ČSOZZ. Prispeli k tomu aj východoslovenské ovocinárske a záhradkárske zvesti s rôznymi pokynmi pre funkcionárov ČSOZZ a iné inštitúcie, ktoré mali vplyv
na záhradkársku činnosť. Sekretariát krajského výboru v tomto čase vykonával zväčša organizátorskú prácu. V pondelok, stredu a piatok, ak to situácia dovoľovala, boli úradné hodiny a ostatné dni v 6-dňovom pracovnom týždni venované najmä návštevám okresných
výborov zväzových a iných orgánov.
V októbri 1964 boli ďalšie krajské konferencie ČSOZZ, ktoré zvolili nové orgány. Za predsedu KV ČSOZZ bol v Košiciach zvolený Imrich Sitár a za tajomníka opäť František Bejda. Po
II. celoslovenskej konferencii v marci 1965 sa rozhodlo o zrušení krajských výborov, lebo už
splnili svoju organizátorskú funkciu a väčšina ich prác sa postupne presúvala na okresné výbory. Zrušené boli aj miestne a závodné odbočky, ktoré sa pretvorili na základné organizácie.
Krajský výbor Čs. ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu ukončil svoje vyše 8-ročné pôsobenie 31.12.1965. Jeho posledné zasadanie sa uskutočnilo 29.12.1965 zhodnotením činnosti,
poďakovaním funkcionárom a ich ocenením.
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Pri získavaní údajov o vzniku Okresnej pobočky Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov v Košiciach sa v archívnych materiáloch Okresného
a Mestského výboru SZZ nachádzajú len nepriame dôkazy. V zozname členov
miestnej pobočky zo dňa 20. júna 1958 je aj adresár funkcionárov okresnej pobočky v Košiciach, podľa ktorého jej predsedom je Ján German z Boliarova, tajomníkom Imrich Vindiš,
pokladníkom Ondrej Marcin a hospodárom Juraj Rudič (všetci z Košíc). V liste krajskej pobočky SZZO z 28. augusta 1959, adresovanom Slovenskému zväzu záhradkárov a ovocinárov,
ústredie v Bratislave, je uvedený ako predseda Gabriel K. Srnka z Vyšného Opátskeho, ktoré
vtedy ešte nebolo súčasťou Košíc, ale samostatnou obcou. V písomnosti (bez dátumu), bývalý tajomník OV ČSOZZ Július Berčinský (1963 – 1968) uvádza, že „ v zmysle rozhodnutia
krajskej pobočky z 28. mája 1957 bola v roku 1958 založená Okresná pobočka Slovenského
ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Košiciach“. Nie sú uvedené mená ani jedného čelného funkcionára, preto pre potreby tejto publikácie Mestský výbor SZZ v máji 2006 požiadal
Republikový výbor SZZ o zaslanie hodnoverného dokladu o vzniku Okresnej pobočky SZZO
v Košiciach. Podľa zaslanej kópie ustanovujúca okresná konferencia Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov v Košiciach sa uskutočnila 7. augusta 1960. Nejasnosti sa znásobili,
nakoľko prítomných privítal „predseda odstupujúceho výboru“. V zápisnici je uvedené, že
predsedom sa opäť stal Gabriel K. Srnka. Zvolených bolo 20 členov okresného výboru. Tajomníkom sa stal Štefan Šoltínsky z Vyšného Opátskeho a za hospodára zvolili Vladimíra Daxnera
z Košíc. Členom výboru bol aj predseda krajskej pobočky Eugen Kotan. Nejasnosti sa podarilo
vysvetliť po oboznámení sa so smernicou ústredia SZZO, podľa ktorej sa po územnej reorganizácii mali uskutočniť okresné konferencie do 10. júla 1960. Ustanovujúca konferencia,
z ktorej je k dispozícii uvedená zápisnica , bola teda zlučovacia, hoci zo zrušeného okresu
Moldava nad Bodvou, nebol do nového okresného výboru zvolený nikto, lebo vtedy tam ešte
nebola založená ani jedna miestna organizácia SZZO.
V prvom čísle Východoslovenských ovocinárskych a záhradkárskych zvestí, štvrťročných
informácií KO ČSOZZ z mája 1961 je uvedené, že v košickej okresnej organizácii „veľmi aktívny predseda Gabriel K. Srnka nenachádza dostatok pomoci od ostatných funkcionárov,
najmä však od tajomníka“. 14. mája 1962 za predsedu okresného výboru zvolili Dezidera
Jindu a za tajomníka Františka Bejdu, ktorý bol vtedy nevoleným odborným tajomníkom
KV ČSOZZ a jeho úlohou bolo zaktivizovať okresný výbor a pripraviť v roku 1963 okresnú
konferenciu, ktorá sa uskutočnila 30. marca a zvolila nový okresný výbor. Jeho predsedom
sa stal Dr. Peter Štec, tajomníkom Július Berčinský a pokladníkom Karol Prestek, ktorého
v roku 1964 vystriedal Karol Hurban. V tomto zložení s menšími zmenami pracoval okresný
výbor aktívne až do 26. mája 1968. Vtedy bol za predsedu zvolený Michal Német z Myslavy
(bola samostatnou obcou) a za tajomníka Anton Vávra. Jeho pôsobenie pre nedostatočnú
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činnosť trvalo len jedno funkčné obdobie - do 24. mája 1970. Vtedy sa stal
tajomníkom OV SZZ František Bejda a podpredsedom Ing. Blažej Žigo. Uvedená štvorica (M. Német, F. Bejda, Ing. B. Žigo a K. Hurban) okrem určitých
zmien vo výbore a predsedníctve, viedla okresný výbor 5 volebných období,
až do jeho zrušenia – rozčlenenia na dva okresné výbory.
VZNIK MESTSKÉHO VÝBORU SZZ KOŠICE

Mestský výbor SZZ Košice vznikol na mimoriadnej konferencii 28.11.1981. Stalo sa tak preto, lebo štátne a iné orgány Košice sa stali druhostupňovými – teda okresmi. Orgány nového okresu najprv (najmä stranícky) s rozčlenením nesúhlasili, potom výslovne naliehali,
aby sa Okresný výbor SZZ Košice rozčlenil na dva okresné výbory: Mestský výbor SZZ Košice
a Okresný výbor SZZ Košice – vidiek. So skorším termínom (rok 1979) nesúhlasil Ústredný
výbor SZZ, ktorý to odôvodňoval tým, že rozčlenenie musí byť v súlade so Stanovami SZZ,
teda rozčleňovaciu konferenciu treba pripraviť až vtedy, aby sa riadna konferencia (máj – jún
1982) už nekonala.
Okresný výbor SZZ, ktorého predsedom bol vtedy Michal Német z Myslavy a tajomníkom
František Bejda, predložili Mestskému výboru NF SR v Košiciach na túto dobu typické politicko-organizačné zabezpečenie mimoriadnej konferencie s návrhom kandidátky a návrhom na
obsadenie funkcií. Kandidátka pozostávala z doterajších osvedčených a nových funkcionárov
pôsobiacich v základných organizáciách okresu Košice - mesto. Bolo rozhodnuté, že aj Mestskému výboru KSS treba predložiť politicko-organizačné zabezpečenie, ktoré už zohľadňovalo záujem straníckeho orgánu na obsadenie funkcií v novom mestskom výbore SZZ. Mimo
SZZ sa rozhodlo, že predsedom bude síce záhradkár, ale nečlen SZZ, bývalý tajomník MV KSS,
vtedy personálny námestník podniku Inžinierske stavby, Pavol Martiško. Za podpredsedu bol
navrhnutý záhradkár - člen SZZ, bývalý predseda MsNV Košice Ing. Štefan Čavara. Za členku
predstavenstva odporučili pracovníčku odboru poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva NV mesta Košice, Ing. Ľubicu Revickú. Tajomníkom mohol byť Zväzom navrhovaný
František Bejda. Výhrady neboli ani k pokladníkovi Karolovi Hurbanovi a navrhovaným členom predsedníctva Ing. Jozefovi Jendželovskému, Alžbete Girmanovej, Jozefovi Bielovi a Ing.
Blažejovi Žigovi. Za predsedníčku mestskej kontrolnej a revíznej komisie bola odsúhlasená
Zväzom navrhovaná Mária Vlčková.
Okrem personálnych zásahov do zloženia novovzniknutého Mestského výboru SZZ Košice
bol priaznivý vplyv orgánov mesta a okresu Košice - vidiek na pridelenie vhodnejších priestorov, aké boli na Kováčskej 17. Okresný výbor SZZ Košice sa tam presťahoval 15. marca 1967,
keď na ulici Ivana Krasku 12 začala fungovať okresná rozdeľovňa záhradkárskych potrieb – zárodok budúcich záhradkárskych služieb SZZ. Bola to jedna z podmienok doterajších funkcionárov OV SZZ na súhlas s rozčlenením. Novým okresným výborom (pod správou MV SZZ)
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pridelili priestory na Rooseweltovej ulici č. 5. Značné časti bývalého 3-izbové
Bohatá
bytu bolo treba adaptovať a zabezpečiť ich vykurovanie. Na vybavenie sekrečinnosť ZO SZZ
tariátu obidvoch okresných výborov pod správou MV SZZ finančne prispeli
v Košiciach
Záhradkárske služby SZZ Košice.
Pred mestskou konferenciou SZZ 19.5.1984 vtedajší predseda P. Martiško
nekandidoval na funkciu a za predsedu bol zvolený doterajší tajomník František Bejda, za
podpredsedu Ing. Štefan Čavara a za tajomníka pracovník Záhradkárskych služieb Košice Juraj Čintalan. Bolo to prvýkrát v histórii SZZ, keď z dobrých výsledkov záhradkárskych služieb
SZZ mohli byť vo vybraných funkciách platení tajomníci OV a MV SZZ. V ďalších rokoch zloženie vedenia MV SZZ Košice sa podstatne nemenilo. Predsedníčku mestskej kontrolnej a revíznej komisie M. Vlčkovú vystriedal Ing. Jozef Novák. Žiadne podstatné zmeny vo vedení nenastali ani v roku 1989. Na mimoriadnej konferencii 22.2.1990 všetci členovia MV SZZ a MKRK
získali dôveru delegátov, nikto sa nevzdal funkcie a nikto nebol odvolaný. Na konferencii 10.
júna 1995 bol za tajomníka MV SZZ zvolený Ing. Oto Tokár. Vystriedal Ing. Juraja Čintalana,
ktorý prestal byť plateným pracovníkom SZZ a nemal záujem o funkciu tajomníka. Za predsedu MR MKRK bol zvolený predseda ZO SZZ Zdoba II. Ing. Ján Jusko. Na mestskej konferencii
10.6. 2000 nenastali vo vedení mestskej organizácie veľké zmeny. Za nového predsedu MKRK
bo zvolený Ing. Mikuláš Ješko. Zmeny nastali v zložení MV SZZ . Viacerí nekandidovali, ďalší
neboli navrhnutí pre pasivitu.
Najviac zmien v zložení MV SZZ sa uskutočnilo na mestskej konferencii 11.6.2005. Dlhoročný predseda František Bejda sa už na členskej schôdzi ZO SZZ Magnezit vzdal funkcie tajomníka. Po vyše 35-ročnom pôsobení v SZZ nekandidoval na funkciu predsedu MV
SZZ, ani na funkciu člena Republikového výboru SZZ. Za predsedu bol zvolený predseda
ZO SZZ Kamenný potok I. RSDr. Anton Župa, za podpredsedu opäť Peter Dziak, predseda
ZO Geder a za tajomníka Ing. Oto Tokár, za hospodárku Ing. Eva Dietzová, pokladníčka
ZO Faguľova vinica. Podstatné zmeny nastali v predstavenstve. Nekandidovala dlhoročná
funkcionárka – predsedníčka ZO Pod zeleným dvorom, členka predstavenstva MV a členka RV Alžbeta Girmanová. Ďalšími členmi predstavenstva sú: predseda ZO K SZZ Račí potok I. Jozef Lukáč, predsedníčka ZO Nad Jazerom Katarína Prazňáková a predseda ZO VSŽ
Peklisko Ing. Ladislav Šteffko. Novou predsedníčkou MKRK sa stala hospodárka ZO Radosť
Ing. Anna Koštialová.
RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE
Jeden z prvých písomných zoznamov členov miestnej pobočky SZZO v Košiciach pochádza z 15. 5. 1959. Je v ňom 46 mien členov s adresami. Sú medzi nimi nielen vtedajší a možno
povedať, že prví funkcionári Zväzu vo vtedajšom Košickom kraji, ale aj takí, čo sa postupne
dlhé roky venovali rozvoju záhradkárskej činnosti v Košiciach, v Košickom okrese a Košickom
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kraji. Predsedom pobočky bol Juraj Rudič, podpredsedom Štefan Lacko, tajomníkom Jozef Šimek, pokladníkom Viliam Straka, hospodárom Eugen Kotan
a revízorom Augustín Najsárek. Druhá miestna pobočka bola v Barci (vtedy
samostatná obec) s 23 členmi. O členstvo prejavili záujem 22 záhradkári z týchto obcí: Bernátovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Buzica, Kokšov-Bakša, Košická Belá, Košťany, Nižný Čaj, Rozhanovce, Ruskov, Slanské Nové Mesto, Ťahanovce, Trstené
pri Hornáde, Veľká Lodina, Všechsvätých, Nižná Myšľa, Ždaňa a Nová Polhora. V roku 1961
v bolo v okrese Košice okrem samostatného mesta ďalších sedem odbočiek: Vyšné Opátske,
Moldava n/B, Svinica, Ždaňa, Kecerovské Kostolany, Valaliky a Kokšov - Bakša. O rok pribudla
pobočka v Pereši. Niektoré po čase zanikli.
Najprudkejší rozvoj členskej základne v okrese Košice nastal v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v súvislosti s budovaním záhradkárskych osád. Založených
bolo 34 ZO ČSOZZ. V nasledujúcich desiatich rokoch časť z nich ( 8) , zanikla. Pri rozčlenení OV SZZ a vzniku MV SZZ 28. novembra 1981 v okrese Košice - mesto bolo 61 ZO
SZZ so 4821 členmi a k 31.12.1982 65 ZO so 4767 členmi.
V osemdesiatych rokoch minulého storočia s budovaním nových záhradkárskych osád
počet členov narastal aj napriek tomu, že niektoré základné organizácie po získaní pôdy
zanikli. K 31.12.1990 bolo evidovaných 71 ZO a 5952 platiacich členov. Funkcionári MV robili všetko pre to, aby boli všetky vydané členské známky uhradené. Ich výdaj a inkaso sa
ako v jednom z mála okresov na Slovensku uskutočňoval cez pokladňu MV SZZ. Aj preto
v podstate neboli žiadne dlhy. Napríklad k 31.12.1995 bolo od 68 ZO SSZZ uhradené za
5360 členov. V ďalších rokoch bol stav členskej základne stabilizovaný. K 31. decembru
2000 bolo evidovaných 67 ZO SZZ s 5565 členmi a k 31.12.2004 68 ZO s 5641 platiacimi
členmi. Posledné údaje sú k 31.12.2005: Mestská organizácia SZZ v Košiciach evidovala 67
ZO a 5583 členov. Jedna ZO (Za kalváriou II) po vysporiadaní vlastníctva k pôde požiadala
o zrušenie členstva.

Bohatá
činnosť ZO SZZ
v Košiciach

BUDOVANIE ZÁHRADKÁRSKYCH OSÁD A ICH MAJETKOVÉ VYSPORIADANIE
Medzníkom v zriaďovaní záhradkárskych osád vo Východoslovenskom kraji bolo politické rozhodnutie Krajského výboru Slovenského národného frontu v roku 1962. Krajský výbor
ČSOZZ Košice ako zložka tohto orgánu vtedy predložil návrh, podľa ktorého by sa v Košiciach
malo zriadiť niekoľko záhradkárskych osád. Iniciátorom bol člen miestnej odbočky ČSOZZ
Košice Ing. Juraj Zámbory.
Na základe tohto politického rozhodnutia SNF Východoslovenského kraja, odbor poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva ONV Košice postupne od roku 1962 vydával
rozhodnutia, podľa ktorých sa v zmysle Zákona 18/1959 Zb. a Vyhlášky č. 7/1960 užívateľom
pôdy, napríklad Štátneho majetku Barca, uvoľňovali určené parcely v jednotlivých katastrál-
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nych územiach mesta pre ČSOZZ Košice. Na základe týchto rozhodnutí posBohatá
tupne vznikali záhradkárske osady: Košice - Sever, Čermeľ, Vyšné Opátske, Pod
činnosť ZO SZZ
Furčou. Zriadili sa na pôde, ktorá nebola vhodná na poľnohospodárske využiv Košiciach
tie. Budovanie záhradkárskych osád v Košiciach, prideľovanie záhradiek bolo
pod straníckym dohľadom, ktorý vyžadoval, aby sa záhradky prideľovali podľa
sociálneho zloženia obyvateľov Košíc. Uprednostňovali sa robotníci. Na základe rozhodnutia
KV SNF informoval Krajský výbor ČSOZZ všetky okresné výbory v kraji, závodné výbory ROH
a iné inštitúcie o možnostiach zriaďovania záhradkárskych osád. Nedôveru k týmto novotám
pomohla zmierniť správa komisie ÚV KSČ a vlády ČSSR pre riadenie poľnohospodárskej výroby, uverejnená v tlači dňa 14.5.1963. Hovorí sa v nej aj o úlohe ČSOZZ, ktorý sa má podieľať
na využívaní pôdy zriaďovaním záhradkárskych osád. Vtedy bolo veľa hlasov proti aj s odôvodnením, že: „Len nedávno sme gazdom pôdu vzali a už im ju máme znovu dávať?“
Prvá závodná organizácia ČSOZZ v okrese Košice a vlastne v celom Východoslovenskom
kraji vznikla 9.10.1962 vo Východoslovenských železiarňach. Mala 30 členov, ktorí neskôr
začali využívať 2,38 ha pôdy. V roku 1964 vznikali ďalšie miestne a závodné organizácie za
pomoci krajského a okresného výboru ČSOZZ. K 10.9.1965 krajský výbor SZZ evidoval vo
Východoslovenskom kraji 24 závodných organizácií. Po vybavení príslušných formalít a projektovej príprave sa v Košiciach postupne zriaďovali záhradkárske osady. Boli to Magnezitka,
Račí potok I, Hradová, Prešovská cesta, Slivník, Čičky, Stavba, Vodná nádrž a iné. Do roku 1968
ešte pribudlo ďalších 10 osád na pôde nevhodnej pre poľnohospodársku veľkovýrobu. Prudký rozvoj záhradkárskeho hnutia po určitej stagnácii až do roku 1980, keď niektoré poľnohospodárske podniky ponúkali Okresnému a od roku 1981 Mestskému výboru SZZ Košice pôdu
na zriaďovanie záhradkárskych osád. Ústretový bol aj Útvar hlavného architekta a odbor
poľnohospodárstva, vodného a lesného hospodárstva NV mesta Košice a Okresná poľnohospodárska správa. V spolupráci s nimi MV SZZ vypracoval Smernice pre budovanie a správu
záhradkárskych osád. Ako posledná vznikla v roku 1990 so 67 parcelami záhradkárska osada
Nad kalváriou, zriadená na bývalom haldovisku Slovenských magnezitových závodov.
Košické záhradkárske osady o celkovej výmere 257 hektárov, tvoria zelený prstenec okolo
celého mesta. Vytypovaných bolo aj ďalších 13 lokalít, ale z rôznych príčin sa ich nepodarilo
realizovať. Po roku 1990 sa v zriaďovaní osád nepokračovalo. Viaceré boli ohrozované vlastníkmi pôdy, ktorú Zväz získal od štátnych majetkov alebo od JRD. MV SZZ sa po prijatí Zákona
č. 229/1991 bezúspešne pokúšal o vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pôde.
Priaznivé zmeny nastali až po prijatí Zákona 64/1997 Z. z., ale ani ten vysporiadanie neurýchlil. Vďaka pochopeniu RV SZZ fungovala na sekretariáte MV SZZ od 22. marca 2001 do
18.12. 2003 poradňa, ktorá poskytovala právnu pomoc funkcionárom SZZ z Košíc a z iných
miest Košického a Prešovského kraja. Vykonával ju JUDr. Jozef Jendrek. MV SZZ zvolal niekoľko aktívov a porád predsedov ZO SZZ za účasti právnika a zástupcu regionálneho pracoviska Slovenského pozemkového fondu v Košiciach. Okrem toho, sústavne poskytoval
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rôzne rady súvisiace s vysporiadaním a doklady z vlastného archívu, týkajúce
sa vzniku záhradkárskych osád. Funkcionárom ZO SZZ značné ťažkosti spôsobovali pre dnešok nevyhovujúce doklady o zriadení záhradkárskej osady.
Mnohé totiž vznikli skôr, ako sa uzatvárali zmluvy s poľnohospodárskymi podnikmi o prenechaní pôdy do dočasného užívania. V 60-tych rokoch minulého
storočia sa v Košiciach a ich okolí zriaďovali záhradkárske osady rozhodnutím ONV o prideľovaní pozemkov pre ČSOZZ. Tieto rozhodnutia Obvodný pozemkový úrad v Košiciach
nerešpektoval.
Majetkovo-právne vysporiadanie pôdy v košických záhradkárskych osadách malo aj negatívne dôsledky, teda snahu o zrušenie členstva v SZZ. Zatiaľ o to požiadali ZO Cirbes, Vyšné
Opátske a Za kalváriou II, čo predstavovalo O,46 percenta z celkového počtu ZO SZZ.

Bohatá
činnosť ZO SZZ
v Košiciach

ODBORNÉ VZDELÁVANIE ČLENOV SZZ
Prednášky a odborné inštruktáže boli v Košiciach organizované od vzniku Zväzu. A nielen
v Košiciach, ale hlavne v obciach Košického okresu. Napríklad v správe o činnosti ČSOZZ za
rok 1963 je uvedené, že 6. apríla bola v Košiciach každú stredu od 10.00 do 21.00 hodiny akadémia pre záhradkárov na rôzne témy. Najlepšie vyzneli prednášky I. Sitára , Ing. J. Ondrušeka
a Ing. I. Hričovského. Celkom sa uskutočnilo 11 prednášok doplnených názornou obrazovou
ukážkou a filmom. Osvetová činnosť nechýbala ani jeden rok. Spoluorganizátorom boli Dom
osvety, Akadémia vzdelávania a iné inštitúcie.
Na vznik záhradkárskych osád, keď sa záhradkármi stali aj ľudia, ktorí nemali základné vedomosti o záhradkárčení, reagoval OV a potom MV SZZ organizovaním rôznych odborných akcií.
Najprv to boli voľné stretnutia a poskytovanie odborných rád na Rooseweltovej ulici 5, potom
organizované akcie, napríklad v súlade s novým systémom vzdelávania členov SZZ od roku
1985, uverejnenom v Spravodajcovi SZZ 1/1985. Veľmi úspešný bol 1. stupeň vzdelávania pre
začiatočníkov a II. stupeň – Ľudová univerzita záhradkárov, teda stredné vzdelávanie. Realizovaných bolo osem tém, napríklad typy záhradiek, architektúra, estetika a technické hľadiská
budovania a údržby záhradky, právne vzťahy, zákony a nariadenia zaujímajúce záhradkárov,
rez a tvary ovocných drevín, ovocné steny, podpníky, zásady hnojenia podľa výsledkov agrochemických rozborov, ochrana záhradkárskych kultúr pred chorobami, škodcami, a iné.
Priestory na Rooseweltovej 5 nestačili na stretnutia väčšieho počtu záujemcov, preto
mestský výbor v roku 1990 rozhodol v spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ o poriadaní
osvetovej činnosti v jej priestoroch. Podarilo sa to aj vďaka Ing. Otovi Tokárovi, ktorý ako
pracovník BZ možnosť zabezpečil.
Od roku 1991, teda 15 rokov sa v BZ UPJŠ uskutočňujú Dialógy odborníkov s košickými
záhradkármi – členmi SZZ a ostatnými záujemcami. Na záver dialógov boli vždy praktické
ukážky ovocných stromov, viniča či okrasných drevín. Pri výbere tém dialógov MV SZZ pri-
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hliadal na aktuálne problémy záhradkárov a ich oboznamovanie s najnovšíBohatá
mi poznatkami pestovania ovocia s dôrazom na nové tvary a rezistentné
činnosť ZO SZZ
odrody, pretváranie starých záhradiek v záhradkárskych osadách, biologicv Košiciach
ké pestovanie zeleniny a liečivých rastlín, pestovanie rastlín na balkónoch,
využívanie mechanickej ochrany a iné. Témy dialógov MV SZZ včas oznámil
všetkým ZO SZZ, aktivistom MV SZZ a iným záujemcom. Okrem toho akcia bola propagovaná v tlači, v rádiu Regina a inými spôsobmi. Na dialógy sa podarilo zabezpečiť najlepších
odborníkov z rôznych odborov záhradkárskej činnosti. Najčastešie prednášali Ing. Jaroslav
Ondrušek, Ing. Jozef Jendželovský, Ing. Oto Tokár, Ing. Ľudmila Tokárová, Ing. Marcela Ondisová, Mgr. František Bejda, Dr. Anton Župa, Ing. Vendelín Nádaský a ďalší. Nechýbali ani
odborníci z iných odvetví, ktorí prednášali o uplatňovaní záhradkárskeho Zákona 64/1997
Z.z., o liečivých účinkoch ovocia a zeleniny na ľudský organizmus, o biozáhradkách a iné.
Na zvyšovanie odbornej zdatnosti členov SZZ sa podieľali predovšetkým odborní inštruktori MV SZZ. V zozname po jeho poslednej úprave k 1.1.2006 mohlo v 11 odboroch prednášať 21
odborníkov. Dvanásti z nich sú členmi SZZ. Hoci sú to odborníci s vysokoškolským vzdelaním,
snahou MV SZZ bolo, aby sa aj naďalej vzdelávali a absolvovali Ústrednú záhradkársku akadémiu organizovanú Republikovým výborom SZZ. Prvý cyklus v roku 1988 ukončil Ing. Jozef
Jendželovský, druhý v roku 1994 absolvovali Ing. Jaroslav Ondrušek a Pavol Kraus, tretí cyklus
v roku1998 absolvovali Jozef Lukáč a Ing. Oto Tokár, štvrtý v roku 2005, Ing. Marcela Ondisová
a Dr. Anton Župa. Všetci sú oprávnení vykonávať prednáškovú a poradenskú činnosť.
Pozitívny vplyv na odbornú úroveň členov Zväzu mala aj poradňa ochrany rastlín. Od roku
1975, teda 31 rokov, ju vykonáva Ing. Jozef Jendželovský, bývalý pracovník UKSÚP.
Odborné rady poskytoval nielen vo štvrtok počas určených hodín, ale aj v mieste bydliska
a telefonicky pre záujemcov z Košíc a iných miest a obcí východoslovenského regiónu.
VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV
V Parku kultúry a oddychu v Prešove sa 13. novembra 1964 uskutočnila technicko-ekonomická konferencia o rozvoji ovocinárstva vo Východoslovenskom kraji. Jej súčasťou bola aj
krajská ovocinárska výstava , ktorej hlavnými organizátormi boli Šľachtiteľský a semenársky
podnik Košice a Krajský výbor Čs. ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Košiciach. Riaditeľ
ŠSP Ing. Štefan Rendek ako predseda výstavnej komisie poveril prípravou výstavy referenta
pre ovocinárstvo Imricha Sitára, ktorý bol zhodou okolností predsedom KV ČSOZZ. Funkciu
tajomníka Krajského výboru vykonával František Bejda. Za podiel na príprave ovocinárskej výstavy, zabezpečovanie exponátov ovocia a rozvoj členskej základne za uplynulých 5 rokov bol
KV ČSOZZ ocenený zlatou medailou, striebornú udelili za rozvoj členskej základne a exponáty
ovocia Miestnej organizácii ČSOZZ v Krompachoch v Spišskonovoveskom okrese a bronzové
získal OV ČSOZZ v Michalovciach a Miestna organizácia ČSOZZ v Trebišove.
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Prvú samostatnú výstavu pripravil Okresný výbor Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v dňoch 13.-21.10 1973 v Dome techniky na Marxovej 16 (teraz Masarykova ulica). Bola spojená s aktívom funkcionárov Zväzu
vo Východoslovenskom kraji, ktorý zvolal Ústredný výbor SOZZ. Vyše 20 ZO
z okresu Košice - mesto a 5 z okresu Košice - vidiek, Veľkovýkrmne Košice, Štátne majetky Valaliky a Okresný dom pionierov a mládeže – Stanica mladých prírodovedcov na
nej prezentovali 483 exponátov ovocia, zeleniny a kvetov. Podnik Frucona Prešov sa prezentoval 33 vzorkami konzervovaného ovocia a zeleniny.
Po rozčlenení OV ČSOZZ Košice (1981) sa členovia mestskej organizácie od 23. do 26.9.1982
prvýkrát prezentovali na oblastnej výstave na Košických výstavných trhoch vo Všešportovom
areáli. Dovedna 13 ZO prinieslo 103 vzoriek ovocia, zeleniny a kvetov. O rok neskôr sa na
Košických výstavných trhoch vo VŠA predstavilo svojimi výpestkami 26 členov mestskej organizácie z 12 ZO. Na ploche 18 m2 bolo vystavených 140 exponátov. V septembri sa vo VŠA
uskutočnila celoslovenská výstava Človek a jeho záľuby ´84. Z okresu Košice - mesto sa na
nej prezentovalo 56 vystavovateľov z 15 ZO ČSOZZ s 251 vzorkami ovocia, zeleniny a kvetov,
húb a liečivých rastlín.
V nepárnych rokoch sa výstavné akcie vo VŠA nekonali, preto Mestský výbor SZZ pripravil
v roku 1985 samostatnú mestskú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Uskutočnila sa v septembri v Košiciach v priestoroch na Rooseweltovej ulici 5. Podujatie malo náučno-poznávací
charakter. Návštevníci sa oboznámili s tradičnými a menej známymi druhmi a odrodami ovocia a zeleniny, niekoľkými druhmi pestovaných húb, nechýbal kútik liečivých rastlín a široký
sortiment rôznych čajov. Svojimi výpestkami prispelo 70 členov z 18 ZO SZZ. Medzi 3O5 exponátmi bolo 31 odrôd jabĺk a niekoľko zaujímavosti, napríklad ovocie avokado, zo zeleniny artičoky, fenikel, kardy, ľuľok guinejský, ďalej biely mak, koriander a iné. V podvečerných
hodinách v sobotu a v nedeľu po celý deň poskytoval odborný inštruktor mestského výboru
SZZ Ing. Jozef Jendželovský rôzne rady.
Po dvoch rokoch sa vo VŠA opäť uskutočnila celoštátna výstava Človek a jeho záľuby ´86,
v rámci ktorej Mestský výbor SZZ Košice usporiadal v teplotne nevyhovujúcej nafukovacej
hale krajskú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Okrem Košíc sa na nej predstavili členovia Zväzu aj z okresu Bardejov, Košice - vidiek, Michaloviec, Spišskej Novej Vsi a Trebišova.
Najväčšia plocha (130 m2) patrila košickej mestskej organizácii SZZ. Prezentovalo sa 22 ZO
s vyše 500 exponátmi ovocia a zeleniny, ale tiež kvetmi, ktorými boli dekorované i výstavné plochy iných okresov. Prvýkrát boli vystavované tropické a subtropické rastliny s plodmi – pomaranče, mandarínky, grapefruity, citróny, figy a granátové jablká. Boli to výsledky
práce členov pripravovanej špecializácie ZO - citrusári.
Priestory MV SZZ na Rooseweltovej 5 boli v dňoch 5. - 7. júna 1987 k dispozícii členom SZZ
a iným popredným pestovateľom kosatcov (irisov), ktorí sa predstavili s vyše 5O odrodami
rôznych tvarov a farieb svetového sortimentu týchto krásnych kvetov.
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činnosť ZO SZZ
v Košiciach
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V dňoch 17. - 20.9.1987 sa v priestoroch MV SZZ na Rooseweltovej 5 uskuBohatá
točnila prvá samostatná výstava citrusov, tropických a subtropických rastlín,
činnosť ZO SZZ
pripravená z podnetu a v spolupráci s novovzniknutou špecializovanou ZOP
v Košiciach
SZZ Košice - citrusári. Poslaním výstavy bolo oboznámiť návštevníkov s možnosťami pestovania exotických rastlín a menej známych úžitkových a okrasných rastlín v bytoch, rodinných domoch a na pracoviskách. Vystavených bolo 38 druhov,
napríklad banánovník, citrónovník, figovník, múčenka jedlá, šachorník a iné. Najväčší záujem
vzbudili rastliny s kvetmi a dozrievajúcimi plodmi - mandarínkami, citrónmi, pomarančmi,
granátovými jablkami, figami a inými.
Druhá výstava tropických a subtropických rastlín Citrusy u nás sa uskutočnila v spolupráci
s Východoslovenským múzeom a Záhradkárskymi službami SZZ Košice od 16. do 18.9.1988
vo vtedajšom Dome košického vládneho programu na Hlavnej 27. Prezentovalo sa 16 členov
SZZ, 6 nečlenov a Botanická záhrada UPJŠ. Vystavených bolo 85 tropických a subtropických
úžitkových rastlín. Veľkú pozornosť návštevníkov vzbudzovali okrem citrusov arašidy – podzemnica olejnatá, rodiaci banánovník, bavlník, ananás, kávovník, figovníky a iné. Na výstave
si návštevníci kúpili takmer 600 mladých výpestkov citrusov a vyše 300 mladých exotických
iných rastlín. Súčasťou výstavy bola aj poradenská služba.
Veľkému záujmu pestovateľov a širokej verejnosti sa tešila oblastná výstava moderných
gladiol v dňoch 26.-28.8.1988 v Dome Košického vládneho programu na Hlavnej 27 v Košiciach. Na jej organizovaní sa podieľal Mestský výbor SZZ a osobitne jeho dlhoročný člen
Andrej Bajer, predseda ZO SZZ Košice – Poľnohospodár. Návštevníci si mohli pozrieť vyše
80 exponátov, medzi ktorými boli aj viaceré novošľachtence členov špecializovanej ZO SZZ
Gladiol klub Bratislava, pozoruhodné tvarom a farebnou nevšednosťou, vôňou a dlhšou trvanlivosťou. Súčasťou výstavy bola poradenská služba.
V priestoroch VŠA sa od 24.9. do 2.10.19988 uskutočnila výstava Záľuby Košice ´88, v rámci
ktorej sa v hádzanárskej hale s výsledkami svojej činnosti predstavila aj mestská organizácia
SZZ. V decembri 1987 ÚV SZZ účasť Zväzu na tejto výstave písomne zamietol a až v júni 1988
s účasťou súhlasil, preto bolo okolo zloženia vystavovateľov a finančného zabezpečenia veľa
nejasností. Z pôvodného návrhu usporiadať celoslovenskú výstavu, neskôr krajskú, nakoniec
bola oblastná s účasťou okresov Košice - mesto, Košice - vidiek, Vranov nad Topľou a Trebišov. Mestský výbor SZZ vystavoval na ploche 100 m2 vyše 320 vzoriek ovocia, zeleniny,
kvetov a domácich zaváranín. Veľmi bohatý bol tradične široký sortiment jabĺk a hrušiek.
Vzhľadom na pokročilý čas doznievali aj exponáty rajčiakov, paprík a tekvíc. V samostatnej
expozícii ZO SZZ zaujali citrusári a menej známe druhy ovocia a zeleniny, napríklad biely
mak, artičoky, cicvor, lagenária, jarabina, rebarbora, topinambur a podobne. Expozíciu mestskej organizácie SZZ vhodne doplnili rezané gladioly, sušené kvety, bonsaje, ako aj práce z 3.
celoslovenskej súťaže SZZ vo viazaní a aranžovaní kvetov, ktorá sa uskutočnila v otvárací deň,
ako jedna z rámcových akcií Záľuby Košice ´88.
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Poslednou výstavou, akciou pred novembrom 1989, bola tretia výstava tropických a subtropických rastlín pod názvom Citrusy pre krásu a úžitok. Uskutočnila sa v septembri 1989 v Dome Košického vládneho programu na Hlavnej
ulici 27. Organizátormi boli Mestský výbor SZZ, ZO Citrusári, Východoslovenské
múzeum, Botanická záhrada UPJŠ a Záhradkárske služby SZZ Košice. Vystavovalo 18 členov špecializovanej ZO SZZ Citrusári, Botanická záhrada UPJŠ a pioniersky krúžok
Mladý citrusár zo Základnej školy na Drábovej ulici v Košiciach. Návštevníci mohli zhliadnuť
vyše 80 tropických a subtropických úžitkových a okrasných rastlín. Najväčšiu pozornosť
vzbudzovali arašidy, kávovníky, sezam indický, avokado, psidium, múčenka, citrónovníky,
mandarínovníky, kútik liečivých rastlín a iné. Výstavu navštívili a j tajomník ÚV SZZ Vladimír
Mosný v sprievode riaditeľa Záhradkárskych služieb SZZ, ktoré hradili výdavky spojené s touto akciou.

Bohatá
činnosť ZO SZZ
v Košiciach

PREZENTÁCIA V NOVÝCH PODMIENKACH
Po prestávke spôsobenej rôznymi faktormi, predovšetkým nezáujmom členov a funkcionárov SZZ a nedostatkom finančných prostriedkov usporiadal Mestský výbor SZZ v dňoch 27. a 28.
októbra 2000 vo svojich priestoroch na Štúrovej ulici 4 výstavu a súťaž O najkrajšie jablko Košíc
2000. Bola zameraná na podporu kvality pestovania jabloní s dôrazom na rezistentné odrody.
Z deviatich ZO SZZ sa prezentovalo 188 vystavovateľov so 62 vzorkami jabĺk. Dovedna bolo 29
zimných, väčšinou novších odrôd. V súťaži O najkrajšie jablko zvíťazila odroda Jonathan pestovateľa Františka Bejdu zo ZO SZZ Magnezit, druhá bola Karmína Ing. Jaroslava Ondrušeka zo ZO
Čermeľ a tretí Šampión Fedora Keselicu zo ZO Sady. Okrem ocenených pestovateľov vecnými
cenami všetci vystavovatelia dostali Poradcu záhradkára 24 a kolekciu zeleninových semien.
Ceny venovali sponzorské firmy ABC Záhradkár, Floracentrum a Tomi centrum.
Predstavenstvo MV SZZ sa rozhodlo pokračovať v usporadúvaní súťaže a pripravilo výstavu
Jablko Košíc 2001. Predseda RV SZZ Prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc. ocenil nápad organizovať
takéto akcie a odporučil, aby MV SZZ zorganizoval súťaž Jablko východu s účasťou všetkých
OV SZZ v Košickom a Prešovskom kraji. Podľa návrhu Predstavenstva MV SZZ výstava Jablko
východu sa mala uskutočniť v dňoch 17. - 19. októbra 2001 v Dome techniky Košice, kde sa
každoročne v marci konala výstava Záhrada – chalupa – remeslo. Poslaním súťaže mala byť
podpora rozvojového programu ovocinárstva v SR, rozširovanie poznatkov o pestovaní nových a perspektívnych odrôd jabloní s dôrazom na rezistentnosť proti hubovým chorobám
a zvýšenie úrovne pestovania tohto druhu ovocia vo veľkovýrobe a v záhradkách. Na písomnú ponuku s podmienkami súťaže a výstavy reagoval iba OV SZZ Spišská Nová Ves, preto sa
od ďalšej prípravy pre nezáujem upustilo.
Pre nezáujem funkcionárov SZZ reprezentovanom členmi MV SZZ zabezpečiť vzorky
na pripravovanú súťaž a výstavu Plody Košíc 2001 a o rok neskôr zorganizovať podobnú
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akciu Ovocie Košíc 2002 sa z iniciatívy predsedu MV SZZ Františka Bejdu
Bohatá
„pokusne“ usporiadala s úzkym okruhom funkcionárov MV SZZ jednodňová
činnosť ZO SZZ
degustácia zimných odrôd jabĺk. Keďže akcia bola úspešná, predstavenstvo
v Košiciach
MV SZZ rozhodlo usporiadať vo svojich priestoroch na Hlinkovej 23 prvé degustačné dni v roku 2003. Uskutočnili sa od 4. do 6. decembra. Ich hlavným
cieľom okrem degustácie bolo určovanie neznámych odrôd jabĺk a hrušiek, odborné poradenstvo, výmena skúseností a osvedčených receptov spracovania ovocia a zeleniny v domácnostiach. Degustácia donesených jabĺk, hrušiek a iného ovocia sa uskutočnila podľa
obvyklých zásad. Víno, ovocné a hroznové destiláty sa posudzovali tiež podľa platných
kritérií. Okrem vzoriek jabĺk od členov SZZ boli zabezpečené ďalšie vzorky aj od firmy Galafruit Malá Tŕňa a kúpou niektorých najnovších odrôd z obchodnej siete tak, aby sa dali
porovnať so staršími odrodami. Boli to napríklad Rubín, Rubinola, Toppaz, Selena, Closter
Gloster, Gala, Granny Smith, Jonagold a iné.
Predstavenstvo MV SZZ sa rozhodlo pokračovať v tomto druhu vzdelávania, zvyšovania pestovateľskej úrovne a prezentácie členov SZZ a od 2.- 4.12.2004 pripravilo vo svojich
priestoroch ďalšie degustačné dni. Hlavným zámerom bola propagácia najnovších odrôd
jabĺk. Výrazne sa o to pričinil Ing. Jaroslav Ondrušek zo ZO SZZ Čermeľ, ktorý vystavoval
odrody Topaz, Rubinola, Rosana, Florina, Angold, Melodie, Denár, Gold Star, Prima, Zuzana,
Jolana a Pinova. Na porovnanie kvality – vzhľadu, veľkosti a zdravotného stavu poslúžili vzorky a z firmy Galafruit Malá Tŕňa odrôd Gala, Idared, Šampión, Jonagold a Golden Delicious.
Dovedna bolo na výstave 39 odrôd vzoriek jabĺk a 4 vzorky hrušiek. Úspešné boli degustačné
dni v decembri 2005. Novinkami boli plody kivi, hlošiny mnohokvetej, bohaté zastúpenie sortimentu liečivých rastlín a tradičný sortiment jabĺk, doma spracovaného ovocia a zeleniny.
INŠTRUKTÁŽE A SÚŤAŽE V ARANŽOVANÍ KVETOV
Mestský výbor SZZ sa od svojho vzniku (1981) usiloval naďalej skvalitňovať obsah inštruktáží a súťaží v aranžovaní kvetov. Darilo sa to okrem iného vďaka aktívnej práci komisie MV
SZZ pre prácu so ženami, ktorej predsedníčkou bola členka predstavenstva a členka RV SZZ
Alžbeta Girmanová. Hlavným cieľom inštruktáží a súťaží bolo poukázať na široké možnosti
vkusného aranžovania kvetov v byte, dopestovaných na jar, v lete alebo v jeseni vo vlastnej
záhradke a pri rôznych príležitostiach. Snahou bolo názorne predviesť a naučiť lacno zhotoviť
napríklad vianočné aranžmán. Pred inštruktážami bolo okrem názorných ukážok aj premietanie diafilmov. Ďalšou motiváciou boli každoročné celoslovenské súťaže, ktoré organizoval
RV SZZ. O úspešnosti týchto akcií svedčili aj výsledky – umiestnenie účastníčok z okresu Košice – mesto v celoslovenskom meradle na popredných miestach. Napríklad Anna Šulcová zo
ZO SZZ Košice – Rozkvet na súťaži v roku 1963 v disciplíne vianočné aranžmán sa umiestnila
na 3. mieste, ale o dva roky na X. ročníku (1985) bola v kategórii úprava vázy z kvetov a do-
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plnkov prvá a vo voľnej disciplíne – slávnostnom aranžmán, tretia. V roku 1986
obsadila v druhej súťažnej disciplíne prvé miesto.
Na XI. celoslovenskej súťaži v disciplíne úprava darčeka pri príležitosti životného jubilea bola Mária Vlčková zo ZO SZZ Zdoba II. tretia, ale prvenstvo si
odniesla v druhej súťažnej disciplíne – kvetinovej úprave stola pri slávnostnej
príležitosti. Anna Šulcová úspešne reprezentovala okres Košice – mesto aj v ďalších rokoch.
Na XII. celoslovenskej súťaži (1987) obsadila v disciplíne aranžmán k 30. výročiu založenia
SZZ tretie miesto a o rok v disciplíne aranžmán bola opäť prvá. V roku 1989 na XIV. ročníku
v disciplíne aranžovanie do keramiky obsadila druhé miesto. Úspešná bola aj na XIX. súťaži
v roku 1994, keď ako víťazka vytvorila najkrajší adventný veniec. V tom istom roku vo voľnej
disciplíne – vianočný svietnik – zvíťazila Ing. Dana Ďurišinová, CSc., zo ZO SZZ Zdoba II. Anna
Šulcová sa stala odbornou inštruktorkou v aranžovaní kvetov a Ing. Dana Ďurišinová, CSc.,
ako členka MV SZZ bola spoluorganizátorkou inštruktáží a súťaží v aranžovaní. Veľmi úspešný bol aj rok 1997, keď v prvej disciplíne - adventný veniec, obsadila Ing. Dana Ďurišinová,
CSc. prvé miesto. V ďalších rokoch už súťažiace z okresu Košice - mesto neboli také úspešné
ako dovtedy. Stalo sa tak aj preto, lebo súťažili celkom nové amatérky bez skúseností. V roku
2006 sa na II. ročníku Regionálnej súťaže v aranžovaní kvetov počas výstavy Záhrada Prešov 2006 zúčastnili opäť Ing. Dana Ďurišinová a Anna Liptayová s popredným umiestnením.
A napokon, obe sa podieľali na úspechoch 29. ročníka vo viazaní a aranžovaní kvetov na Agrokomplexe Nitra 2006. Umiestnenie našich zástupkýň považujeme za veľmi úspešné.

Bohatá
činnosť ZO SZZ
v Košiciach

ZÁVER
Počas uplynulých 50 rokov sa na rozvoji záhradkárskeho hnutia v okrese Košice (v roku
1981 rozčleneného na dva okresné výbory) podieľali desiatky aktívnych i menej aktívnych dobrovoľných funkcionárov Zväzu. Jeho základy budoval prvý predseda Krajskej
pobočky Slovenského zväzu záhradkárov a ovocinárov v Košiciach Eugen Kotan a potom
Imrich Sitár, ich pokračovateľmi boli odborní tajomníci KV ČSOZZ Ing. Oto Tokár a po
ňom Mgr. František Bejda. Iniciátorom budovania prvých záhradkárskych osád boli Ing.
Juraj Zámbory a Ing. Blažej Žigo, neskôr Július Berčinský, Michal Német a František Bejda,
ktorý sa na organizačnom upevňovaní okresného a potom mestského výboru SZZ ako
tajomník a predseda podieľal vyše 35 rokov.
Významnou mierou k vzdelávaniu a odbornému rastu členov Zväzu prispeli Ing. Jozef Jendželovský , Ing. Jaroslav Ondrušek, Ing. Oto Tokár, Ing. Ľudmila Tokárová a Alžbeta Girmanová, ktorá
takmer 30 rokov aktívne pôsobila ako organizátorka inštruktáží súťaží v aranžovaní kvetov.
Pripravil: Mgr. František BEJDA
Doplnil: Ing. Oto TOKÁR, CSc.
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ROZVOJ ZÁHRADKÁRSTVA V OKRESE KOŠICE – OKOLIE
SA UBERÁ CESTOU BUDOVANIA OKRASNÝCH ZÁHRADIEK
História záhradkárstva od jeho vzniku sa spája aj s Košickým okresom. Prudkým rozvojom
záhradkárstva v 7O-tych a 8O-tych rokoch minulého storočia došlo k rozdeleniu okresu Košice v roku 1981 na dva okresy, ktoré ostali aj v súčasnosti, teda okres Košice – mesto a okres
Košice – okolie. Pri rozdelení okresov boli v okrese Košice - okolie zvolené nové orgány. Predsedom OV SZZ sa stal Juraj Sciranka, tajomníkom Ing. Štefan Mikovčik, podpredsedom Jiří
Gregorek, hospodárkou Helena Nováková a predsedom KRK Zoltán Gyönyör. V roku 1985 za
tajomníka zvolili Viliama Hrudala. Zmeny v zložení OV SZZ nastali aj v roku 1989. Vtedy za
predsedu OV SZZ zvolili Zoltána Gyönyöryho, tajomníkom zostal Viliam Hrudal. Podpredsedom sa stal Ing. Vendelín Nadásky, hospodárkou naďalej ostala Helena Nováková. Podpredsedom KRK sa stal Arpád Konya. Sídlo OV SZZ sa nezmenilo. Na Rooseweltovej ulici číslo 5
sídlili spolu OV SZZ Košice – mesto a Košice – okolie.
Ďalšie významné zmeny v zložení Okresného výboru SZZ nastali na Okresnej konferencii SZZ, ktorá sa uskutočnila 25. júna 2000, keď predsedu OV SZZ Zoltána Gyönyöra
nahradil predseda ZO SZZ Valaliky Dr. Emil Petrík. Zoltán Gyönyör ostal tajomníkom, za
podpredsedu zvolili predsedu ZO SZZ Beniakovce JUDr. Štefana Barilíka, hospodárkou zostala Helena Nováková a členom predstavenstva sa stal PhDr. Július Dobal. Za predsedu
KRK zvolili Jozefa Fojtíka.
Ďalšie zmeny v zložení OV SZZ nastali na konferencii, ktorá sa uskutočnila 26.júna 2005. Do
funkcie predsedu opäť zvolili Dr. Emila Petríka – predseda ZO SZZ Valaliky, za tajomníka Ing.
Michala Kačmarika, predsedu ZO SZZ Sokoľ – Banová, predsedom naďalej ostal JUDr. Štefan
Barilík, predseda ZO SZZ Beniakovce, hospodárom sa stal Ing. Michal Kuska, člen výboru ZO
SZZ Košice, Košické Hámre – Ružín. Členom predstavenstva zostal aj naďalej člen výboru ZO
SZZ Bogoľ - Zdoba PhDr. Július Dobal, za predsedu KRK zvolili Zoltána Gyönyöra, člena výboru ZO SZZ – Lúčky Malá Ida.
RAST ZO A ČLENSTVA
Prudký rozvoj záhradkárstva v 70 - tych a 80 - tych rokoch minulého storočia zaznamenáva aj okres Košice - okolie. Keď v 50 - tych a 60 - tych rokoch minulého storočia záhradkárčenie sa prezentovalo viac - menej v pridomových záhradkách, v 70 - tych a 80 - tych rokoch
20. storočia prudko rástli záhradky osadové. Významný rozvoj záhradkárstva podnietilo
rozhodnutie straníckych a štátnych orgánov, ktoré bolo zverejnené v tlači 14. mája 1963.
V zverejnenom dokumente sa vyzývali JRD, ŠM, aby pôdu, ktorá nie je schopná pre poľnohospodársku výrobu, ponúkli na rozvoj záhradkárstva. Iniciatívy v okrese Košice – okolie sa
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ujali aj národné výbory. Tam sa sústreďovali ponuky a žiadosti o pridelenie
záhradiek. Na vytvorenie ZO SZZ sa ustanovili prípravné výbory. Úzka spolupráca NV a ZO SZZ mala v tomto období mimoriadny význam.
V obci Valaliky sa predseda MNV Pavol Kolesár sám pričinil o vznik dvoch
veľkých ZO. ZO Geča – Mlyn mala 225 členov a ZO Valaliky 115 členov. Pri
preberaní zmlúv o pridelení záhradky sa členovia týchto ZO zaviazali, že
odpracujú 15 brigádnických hodín pri výstavbe kultúrneho domu spojeného s budovou
NV a zdravotným strediskom. Za účinnej pomoci členov v obci Valaliky postavili kultúrny
dom so sálou pre 500 osôb. Členovia ZO ju môžu využívať pri svojich aktivitách zadarmo.
Podobným spôsobom pri vytváraní ZO pristupovali aj vo Veľkej Ide, Bohdanovciach, Sokoli,
Košických Olšanoch, Sadoch nad Torysou, Zdobe a ďalších obciach.
V roku 1989 existovalo v okrese Košice - okolie 86 ZO, z toho 33 prídomových, v ktorých
bolo organizovaných 3600 platiacich členov. Po tomto roku niektoré prídomové ZO zanikli,
na druhej strane vznikli nové ako ZO Bohdanovce, Skároš, Ždaňa a podobne.
Rozvoj záhradkárstva a činnosť ZO SZZ ako aj OV SZZ možno rozdeliť do dvoch etáp. Do
prvej možno zaradiť obdobie snahy využitia neobrábanej pôdy na výsadbu ovocných stromčekov a pestovanie zeleniny a ovocia. Sú to roky šesťdesiate 20. storočia, keď sa budovali sady
mládeže a vytvárali sa nové záhradkárske osady. V tomto období morálne i finančne podporovali túto snahu aj štátne orgány. Záujmové organizácie ako záhradkári, včelári, rybári sa stali
členmi Národného frontu. Mali svoje budovy, predajne ovocia a zeleniny, výkupne ovocia.
Značný útlm v činnosti ZO SZZ nastáva po roku 1989, keď všetky výhody, ktoré si záhradkári po
rokoch nadobudli, sa začali likvidovať. Majetok záhradkárov sa predával. Záhradkári v očiach
niektorých politických strán pôsobili ako úžerníci. Mnohí politici si neuvedomili, koľko námahy
stálo záhradkárov, kým ladom ležiacu pôdu premenili zo smetiska na kvitnúcu záhradku. Túto
prácu sa snažili znehodnotiť a vrátiť pôdu pôvodným vlastníkom.
Významný krok v oživení práce ZO SZZ priniesol až Zákon 64/1997 o užívaní pozemkov
v zriadených záhradkárskych osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim. Spomínaný zákon
umožnil pridelenú záhradku odovzdať členovi do osobného vlastníctva, preto mnohé
ZO, ktoré dovtedy boli pasívne, zintenzívnili svoju činnosť. Vyrovnali členské príspevky za
členov, ktorí si túto povinnosť zanedbali, v niektorých ZO išlo o spiatočnú platnosť aj 3-4
roky. Na výročných členských schôdzach do výborov zvolili ľudí, ktorí sa začali angažovať
za odkúpenie záhradiek. Medzi organizácie, ktoré si plnia svoje povinnosti, patria ZO Geča - Mlyn, s predsedom Jozefom Závadom a hospodárom Ing. Jozefom Kanským, ďalej
Košické Olšany, kde je predseda Zoltán Korponay, Bohdanovce s predsedom Mgr. Michalom Popovičom, Bogol - Zdoba, predsedníčka Marta Kovaľová, Rozhanovce - predseda
Ing. Ján Plichta, Beniakovce – predseda JUDr. Barilík, Sokoľ – predseda Michal Kačmarik,
Čečejovce – predseda JUDr. Imrich Kočík a ďalšie. Zákon priniesol aj negatíva. V organizá-
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ciách, kde sa odkupovali záhradky do osobného vlastníctva, sa rapídne zníRozvoj
žil počet členov, ba dokonca zanikli aj samotné ZO.
záhradkárstva
Na činnosť ZO vážne vplýva nezáujem o prácu vo výboroch, starnutie členv okrese
Košice – okolie
stva, rozkrádanie i devastácia záhradiek a v neposlednom rade, vysoké náklady na cestovné, ochranné prostriedky proti škodcom a podobne.
Medzi prvými, ktorí zrušili ZO patrí ZO SZZ Družstevná pri Hornáde, ktorej predsedom bol Jozef Fojlík. Postupne zanikli ďalšie organizácie, niektoré prestali platiť
členské príspevky. Do roku 1981 sa počet členov neustále znižoval. Kým v roku 1981 bolo
2895 členov, v roku 2006 1941, ani tento počet však nie je stabilný. V ostatnom období
v mnohých dedinách, kde sú zriadené záhradkárske osady, obecné úrady sa snažia zobrať
záhradkársku pôdu a preorientovať ju na stavebné pozemky. Celkový trend ďalšieho rozvoja záhradkárstva, ako ukazujú doterajšie skúsenosti, sa bude uberať cestou budovania
okrasných záhradiek zameraných na oddych. Prestane sa pestovať zelenina a zníži sa tiež
pestovanie ovocia.
VÝSTAVY A SÚŤAŽE
Okresný výbor SZZ každoročne organizoval výstavu ovocia a zeleniny pri príležitosti MMM
v Kultúrnom dome v Seni. Podobné podujatia pripravili aj niektoré ZO v Rozhanovciach, Ždani, Períne, Čečejovciach, Trstenom pri Hornáde, Skároši. ZO SZZ Mokrance a Seňa organizovali
výstavy aj za účasti záhradkárov z Maďarska. V Ždani pripravujú výstavy rozšírené aj o kvety,
semená a poľné plody, stromčeky, kríky. ZO SZZ Turňa nad Bodvou uskutočňuje výstavku ovocia a hrozna každoročne, aj v súčasnosti.
Významnú úlohu v rozvoji záhradkárstva v okrese zohrali záhradkárske služby. Vykupovali
ovocie a zeleninu od pridomových záhradkárov. Výkup jabĺk a sliviek podnecoval pestovateľov k ich šľachteniu. V tomto významne pomohla prednášková činnosť. Pri OV SZZ existoval
lektorský zbor odborníkov, ktorí prednášali v zimnom období v jednotlivých ZO SZZ. Medzi
priekopníkov tejto činnosti patria Vendelín Nadásky a Ing. Jiří Gregorek. Najväčšími pestovateľmi sliviek sa stali ZO SZZ Rozhanovce, Slanec, Moldava nad Bodvou, Ždaňa, Mokrance.
Priekopníkom v pestovaní ovocia a zeleniny v okrese Košice – okolie patrí Ján Schmidt zo
Sene. Každoročne vystavoval na výstavách Agrotechnika Nitra biologický materiál. Za propagáciu biozáhradiek získal najvyššie ocenenie Zlatý kosák. Na tému biozáhradka napísal aj
knihu a túto problematiku prednášal aj v Maďarsku.
OV SZZ zabezpečoval výpestky ovocia na súťaž O najkrajšie jablko, organizovanú RV v Bojniciach. V roku 2002 z množstva vystavovaných výpestkov v kategórii starších odrôd získal II.
miesto Mgr. Milan Bogani za jablko Blahové oranžové.
OV SZZ organizoval aj súťaže v aranžovaní kvetov. Tieto pod odborným patronátom Jiřího
Gregoreka sa organizovali na SOU poľnohospodárskom v Barci, ako aj na Južnej triede a Ro-
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oseweltovej ulici v sídle OV SZZ v Košiciach. Na súťaži sa zúčastnilo v priemere
9 až 12 účastníkov. V roku 1986 na celoslovenskej súťaži v aranžovaní kvetov
získala II. miesto Lívia Gyöhyörová, v roku 1988 II. miesto obsadila Ing. Stanislava Horňaková a III. miesto Ing. Lívia Gyöhyörová. Významnú úlohu v odbornej príprave členov zohralo školenie funkcionárov ZO SZZ. Najviac odborných
prednášok a praktických ukážok priamo v ZO zabezpečoval Ing. Vendelín
Nadásky a Jiří Gregorek. Významnú pomoc záhradkárom v oboch okresoch zabezpečuje Poradňa pre záhradkárov, ktorá je otvorená dvakrát v týždni a poradenskú činnosť poskytuje
známy odborník Ing. Jozef Jendželovský.
Ústrednú záhradkársku akadémiu za okres absolvoval Ing. Vendelín Nadásky v roku 1987
záverečnou diplomovou prácou „Možnosti použitia jednotlivých skupín ruží v sadovníckych
úpravách a v interiéri“. V Košiciach sa záhradkárska problematika prednášala aj na Univerzite
tretieho veku, ktorú organizovala Slovenská poľnohospodárska univerzita, detašované pracovisko Košice. Na univerzite prednášali za okres Košice - okolie a Košice - mesto Ing. Vendelín Nadásky a Ing. Jozef Jendželovský.
Dr. Emil PETRÍK
predseda OV SZZ Košice - okolie
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NA ČERVENOM RAKU PESTOVALI ZELENINU PRE KOŠICKÝ TRH
S POMOCOU CHOVANCOV POLEPŠOVNE AJ VOJAKOV

ŠTYRI ROKY ROZMÝŠĽALI, ČI SA MESTU OPLATÍ
ZALOŽIŤ ZÁHRADNÍCTVO
Novinky sa v Košiciach dosť ťažko uplatňovali v praxi. Napokon, máme o tom dosť príkladov. Či to bola materská konská železnica a potom parná a elektrická alebo mestský vodovod,
o vybudovaní ktorého rokovala radnica niekoľko rokov, hoci mešťania sa kúpali v korytách, či
elektrické osvetlenie a iné technické novinky, ktoré boli v európskych krajinách už samozrejmosťou. Inak to nebolo ani so záhradníctvom.
ÚŽITOK BEZ INVESTÍCIÍ
Na radnici sa často hovorilo o tom, akoby sa zišlo v Košiciach mestské záhradníctvo.
Niektoré pozemky s dobrou pôdou boli nevyužité, kde by sa mohlo zriadiť záhradníctvo bulharského typu, aké mali niektoré väčšie uhorské i zahraničné mestá v 20. storočí. Rozmýšľal
o tom aj záhradnícky spolok.
V Košiciach bolo totiž záhradníctvo organizovanou súčasťou záhradkárskeho spolku a bolo
jeho obľúbenou činnosťou, ktorú podporoval aj štát. Jeho vedenie navrhlo, aby sa podľa príkladu bulharských záhradníkov založilo v Košiciach mestské záhradníctvo a tiež záhradky pre robotníkov. Úžitok by bol bez investícií, jedno i druhé by pomohlo verejnému zásobovaniu obyvateľov mesta zeleninou a najmä svojou konkurenciou, by pôsobilo na zníženie cien zeleniny.
O záhradníctve bulharského typu začali mestskí radní rokovať v roku 1909. Trvalo štyri
roky, kým sa pri Červenom raku objavili prvé náznaky činnosti na pôde s rozlohou 90 katastrálnych jutár. Pod vedením záhradníka Komenského ústavu (polepšovňa v priestoroch,
v ktorých bola neskôr Vysoká škola veterinárska) sa začala pestovať zelenina. Polepšovňa
vychovávala vo svojej škole aj záhradníkov, ktorí získavali prax na pozemkoch pridelených
mestom. Záhradníctvo, v ktorom pomáhali aj chovanci polepšovne a vojaci, sa veľmi dobre
uviedlo na košickom trhu nielen zeleninou, ale aj dobrými cenami. Mesto takýto úspech ani
neočakávalo, skôr opačný výsledok, v presvedčení, že mestská zelenina nemôže konkurovať
vidieckej, ktorú, prinášali roľníci na trh.
POLÍČKA PRE ÚRADNÍKOV
Od samej radosti v roku 1917 rozšírilo mesto tento záhradnícky pokus o políčka, ktoré pridelilo úradníkom. Aj im chodili pomáhať vojaci, chovanci i žiaci ústavu. Organizačne patrilo
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záhradníctvo aj políčka záhradkárskemu spolku. Na jeho čele bol vtedy Jozef Beke. O ovocinárstvo nebol taký záujem ako o zeleninu, okrem vinohradníctva. Jeho výsledky však videlo mesto
až v tržbách za predaj vína v mestskom výčape, pretože vinice boli, až na malé plochy, mimo
Košíc. Ovocinárstvo popularizoval župný Ábovsko – turniansky poľnohospodársky spolok
s predsedom grófom Hadikom, Shellom, Fiedlerom, Rakovszkym, Plattkým, no najmä zásluhou
profesora poľnohospodárskej školy, Veresa.
OVOCINÁRSKE VÝSTAVY
Za najúčinnejšiu formu popularizácie ovocinárstva považovali výstavy. Prvú ovocinársku aj
záhradnícku výstavu usporiadal tento spolok v spolupráci s východoslovenskými župami aj so
župou Borsot a Heves. Počet 140 prihlásených bol nad očakávanie a pestovatelia vystavovali
kvalitné ovocie, že oň prejavili záujem zahraniční záujemcovia, ktorí prišli na výstavu. Trvala tri
dni. Ďalšia výstava ovocia a kvetov bola v spolupráci s Poľnohospodárskou školou, polepšovňou a Ženskou hospodárskou školou v Košiciach za účasti pestovateľov z radov roľníkov. Hoci
bola v hoteli Schalkház v honosnejšom prostredí ako predchádzajúca, nezúčastnili sa však na
nej záhradníci ani veľkostatkári a bola aj menšia návštevnosť. Bola to chyba propagácie.
Záhradníctvo, najmä pestovanie okrasných krovín a kvetov, malo v Košiciach ešte v 19. storočí oporu v záhradníkovi a obchodníkovi s poľnohospodárskym náčiním A. Glevitszkom. Sám
pestoval kvety, najmä ruže, pre svoj obchod v záhrade v Čermeli, kde založil aj školu ovocných
stromov. Ako člen uhorských záhradníckych spolkov, aj parížskeho, mal veľké znalosti a vypracoval program organizácie činnosti záhradníckeho spolku pre severovýchodné Uhorsko v deviatich župách. Trvalo desať rokov, kým sa čiastočne realizoval. Takto zlyhali aj všetky ďalšie
snahy nadšencov až dovtedy, kým nevznikla v Košiciach Vyššia poľnohospodárska škola. Jej
profesori boli garantmi rozvoja pestovateľstva, chovateľstva podľa najnovších trendov.
Soňa MAKAROVÁ
Košický večer
(prevzaté)
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ODBORNÍ INŠTRUKTORI KOŠICE
ADRESÁR ODBORNÍKOV

OVOCINÁRSTVO
1. Rezy, tvarovanie a rozmnožovanie
Pavol KRAUS, Muškátová 10, 040 O1 Košice, tel.: 64 236 23
Ing. Jaroslav ONDRUŠEK, Exnárova 21, 04O 22 Košice, tel.: 67 146 44
Mgr. František BEJDA, Hroncova 15, 040 01, tel.: 63 358 76
Ing. Róbert HYROŠ, Krosnianska 11, 040 22 Košice, tel.: 67 166 15
Ing. Oto TOKÁR, Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
Dr. Anton ŽUPA, Muškátová 26, 040 11 Košice, tel.: 64 226 12
2. Sortiment ovocných drevín
Ing. Jaroslav ONDRUŠEK, Exnárova 21, 040 22 Košice, tel.: 67 146 44
Mgr. František BEJDA, Hroncova 15, 040 11 Košice, tel.: 63 358 76
3. Drobné ovocie – rozmnožovanie, pestovanie a sortiment
Ing. Jaroslav ONDRUŠEK, Exnárova 21, 040 22 Košice, tel.: 67 146 44
Mgr. František BEJDA, Hroncova 15, 040 01 Košice, tel.: 63 358 76

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO
1. Rezy, vedenie a rozmnožovanie
Ing. Jaroslav ONDRUŠEK, Exnárova 21, 040 22 Košice, tel.: 67 146 44
Ing. Róbert HYROŠ, Krosnianska 11, 040 22 Košice, tel.: 67 166 15
Ing. Jozef JENDŽELOVSKÝ, Hodonínska 7, 040 11 Košice, tel.: 64 333 18
Ing. Oto TOKÁR, Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
2. Výroba vína v domácnostiach
Ing. Jozef JENDŽELOVSKÝ, Hodonínska 7, 040 11 Košice, tel.: 64 333 18
Ing. Róbert HYROŠ, Krosnianska 11, 040 22 Košice, Tel.: 67 166 15

25

26

50 ROKOV ORGANIZOVANÉHO ZÁHRADKÁRSTVA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

ZELENINÁRSTVO
1. Pestovanie jednotlivých druhov zeleniny v záhradkách
Slavomíra MEŠKOVÁ, Stálicová 5, 040 12 Košice, tel.: 0908 315 738
Ing. Ľudmila TOKÁROVÁ, CSc., Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
2. Pestovanie menej známych druhov zeleniny
Ing. Jozef JENDŽELOVSKÝ Hodonínska 7, 040 11 Košice, tel.: 64 333 18
Ing. Ľudmila Tokárová, CSc., Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
3. Uskladnenie a spracovanie zeleniny na zimu
Ing. Jozef JENDŽELOVSKÝ, Hodonínska 7, 040 11 Košice, tel.: 64 333 18

OKRASNÉ ZÁHRADNÍCTVO
1. Okrasné dreviny, rozdelenie, pestovanie a uplatnenie
Ing. Róbert GREGOREK, BZ UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 56, e-mail: greko inMail.sk
Ing. Melánia FEDOROVÁ, Bot. záhrada, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 56 + kl.
Dr. Ing. Peter KELBEL, BZ UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 55
Ing. Oto TOKÁR Mánesova, 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33, mobil: 09O4 127 890
2. Kvetiny v záhradkách
Ing. Róbert GREGOREK, BZ UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 56
Ing. Melánia FEDOROVÁ, Bot. Záhrada, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 56 + kl.
Ing. Ľudmila TOKÁROVÁ, CSc., Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
3. Izbové rastliny
Ing. Ľudmila TOKÁROVÁ, CSc., Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
Ing. Mária ONDRUŠEKOVÁ, Exnárova 21, 040 22 Košice, tel.: 67 146 44
4. Aranžovanie
Ing. Daniela ĎURIŠINOVÁ, CSc., Karpatská 3, 040 01 Košice, tel.: 62 536 77
Ing. Mária ONDRUŠEKOVÁ, Exnárova 21, 040 22 Košice, tel.: 67 146 44
5. Bonsaj
Ing. Oto TOKÁR, CSc., Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
Ing. Ľudmila TOKÁROVÁ, CSc., Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
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6. Úprava záhradiek – vypracovanie návrhu, projektu
Ing. Róbert GREGOREK, BZ UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 56
Ing. Marta POPRÍKOVÁ, Správa mestskej zelene, Rastislavova ul., 040 01 Košice, tel.: 62 214 00
Ing. Oto TOKÁR, Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
7. Voda a vodné prvky v záhrade
Ing. Róbert GREGOREK, BZ UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 56
LIEČIVÉ RASTLINY V ZÁHRADKÁCH
Dr. Anton ŽUPA, Muškátová 26, 040 11 Košice, tel.: 64 226 12
Ing. Ľudmila TOKÁROVÁ, CSc., Mánesova 17, 040 01 Košice, tel.: 63 376 33
KOMPOSTOVANIE, ZAKLADANIE A PRÍPRAVA ŠPECIÁLNYCH SUBSTRÁTOV
Dr. Ing. Peter KELBEL, BZ UPJŠ, Mánesova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 315 55
OCHRANA PROTI CHOROBÁM A ŠKODCOM V ZÁHRADKÁCH
Ing. Jozef JENDŽELOVSKÝ, Hodonínska 7, 040 11 Košice, tel.: 64 333 18
Ing. Marcela ONDISOVÁ, Exnárova 7, 040 22 Košice, tel.: 67 138 37
Ing. Martin SUVÁK, PhD., Kuzmányho 19, 040 0l Košice,
tel.: 09O8 677 157, Botanická záhrada UPJŠ, tel.: 63 315 56, kl. 14
MECHANIZÁCIA A TECHNICKÉ POMÔCKY PRE ZÁHRADKY
Ing. Martin SUŠILA, Skladná 10, 040 01 Košice, tel.: 67 822 06

POZNÁMKA: Finančné náklady spojené s uskutočnením prednášky alebo inštruktáže
hradia po vzájomnej dohode výbory ZO SZZ.
Mestský výbor SZZ, Hlinkova 23, 040 01 Košice, tel.: 63 335 46, úradný deň: štvrtok
od 16. do 18.30 hod.
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ZAČIATKY ZÁHRADKÁRSTVA V PREŠOVE
Z iniciatívy dr. Pavla Blaha a ďalších zanietených ovocinárov bola v septembri 1920 usporiadaná I. slovenská ovocinárska výstava v Bratislave. Pri tejto príležitosti dňa 20.9.1920 vznikla Slovenská ovocinárska spoločnosť (SOS). Prešov zastupoval Karol Bosák, záhradník z Prešova a Karel Truhlář zo Štátnej roľníckej školy v Sabinove. V Prešove bola pobočka SOS založená
v roku 1934, mala 28 členov, predsedom sa stal Karel Truhlář.
V roku 1957 sa začala písať nová kapitola organizovaného záhradkárstva v okrese Prešov.
Za mesto na I. zjazde v Bratislave boli prítomní: Ing. Jozef Beňovský, Vincent Balla, Ján Strojný, Ján Dziak, Alexander Miko, Ján Tatarka a Jozef Straňák. Po príchode do Prešova zvolili
prípravný výbor, predsedom ktorého sa stal Jozef Straňák. Na ustanovujúcej schôdzi v roku 1958 zvolili prvý Okresný výbor SOZZ v Prešove. Predsedom sa stal Ján Tatarka, obetavý,
skromný a zanietený priekopník záhradkárstva. V roku 1960 za predsedu OV SZZ zvolili Vojtecha Majerčína. K najaktívnejším inštruktorom a propagátorom vzniku nových základných
organizácií patrili: Viliam Fleischer, Ján Tatarka, Viera Bachingerová, Tibor Kohan a ďalší.
V dňoch 12. až 15. novembra 1964 sa uskutočnila v Prešove I. krajská výstava ovocia a zeleniny. V roku 1965 bola v Bratislave II. celoslovenská konferencia ČS OZZ. Členom Ústredného
výboru za okres sa stal Alexander Miko z Lipian.
V roku 1964 došlo k vytvoreniu samostatného Slovenského ovocinárskeho – záhradkárskeho zväzu (SOZZ). Členom predstavenstva ÚV SOZZ za Prešovský okres bol Vojtech Majerčín, predsedom OV SOZZ v Prešove. K aktívnym členom patrili: Vincentn Balla, František
Švantner, Alexander Miko, Michal Šimko, Ján Tatarka, Jozef Karabinoš, Anna Baranová, odborná inštruktorka vo viazaní a aranžovaní kvetov, ktorá sa aktívne zúčastňovala okresných
a celoslovenských súťaží vo viazaní a aranžovaní kvetov.
V roku 1982 si Slovenský zväz záhradkárov v Prešove pripomenul 25. výročie založenia
zväzu. Predsedom OV SZZ v Prešove sa stal Ing. Štefan Pacoľák, funkciu tajomníka vykonával
František Kuchár, neskôr Ing. Štefan Lichvar.
V jubilejnom roku 1987 OV SZZ pod vedením Ing. Štefana Pacoľáka pri príležitosti 30. výročia založenia zväzu vydal publikáciu „30 rokov organizovaného záhradkárstva v okrese Prešov“. Na vydaní tejto publikácie mal veľkú zásluhu František Švantner, riaditeľ Prešovských tlačiarní a Jozef Slavoš,
učiteľ, ktorí publikáciu spracovali. V tomto období mal OV SZZ 93 ZO s počtom 4500 členov.
V roku 2007 predstavenstvo OV SZZ v Prešove pracuje v zložení: Ing. Eduard Jakubek,
predseda. Túto funkciu vykonáva od roku 1995, tajomníkom je Anton Goláb od roku 1989
a podpredsedom Ing. Emil Moravčík. Ďalšími členmi sú: Juraj Marek, PhDr. Koloman Lang,
Miroslav Véber, Jozef Čelovský, PhDr. Ivan Benko.
Okresný výbor SZZ v roku 2007 má 76 ZO s počtom členov 3500.
Anton GOLÁB
tajomník OV SZZ Prešov
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PRAKTICKÁ ŠKÔLKA OV SZZ V PREŠOVE

Každoročne pripravuje súťaže v reze ovocných
stromčekov
Praktické ukážky z pestovania ovocia, zeleniny, okrasných drevín sú najlepšou školou nielen
pre začínajúcich záhradkárov, ale aj pre žiakov a širokú verejnosť, ako čo najskôr pochopiť a naučiť sa pestovať záhradnícke plodiny, aby prinášali bohatú úrodu a robili pestovateľom radosť.
Táto myšlienka vznikla v roku 1990, keď na prenajatej ploche v rozlohe 1 ha vznikla v Solivare ovocná škôlka rozdelená na samostatnú okrasnú časť so sortimentom rôznych druhov
okrasných drevín, skalničiek a liečivých bylín. Na okrasnú časť nadväzovala výsadba ovocných stromčekov, kríkov drobného ovocia a podpníkov s cieľom pestovať ovocné stromčeky,
ale najmä robiť praktické ukážky z pestovania ovocných stromčekov, ako je rez, vrúbľovanie,
očkovanie, a to pre širokú verejnosť a žiakov ZŠ.
RV SZZ v Bratislave pomohol OV SZZ v Prešove dotáciou na nákup biologického materiálu, najmä podpníkov, oplotenie, doplnkové zariadenie – prístrešok, zabezpečenie mechanizácie a podobne. Spravovať túto plochu bol poverený Ing. Eduard Jakubek. OV SZZ v Prešove
každoročne v predjarnom období a počas vegetácie pripravoval pre členov a širokú verejnosť praktické odborné prednášky. Záujem bol najmä o rez ovocných stromov, vrúbľovanie
a pestovanie skalničiek. K najaktívnejším odborným inštruktorom pod vedením Ing. Eduarda
Jakubeka patrili: Dr. Ján Misál, Tibor Kohan, Juraj Semaník a postupne prichádzali ďalší.
REGIONÁLNA SÚŤAŽ V REZE OVOCNÝCH DREVÍN
Odborníci, inštruktori OV SZZ v Prešove, praktickými skúsenosťami sa snažili odovzdávať
svoje znalosti širokej verejnosti. Aj preto sa uskutočnila 1. regionálna súťaž v reze jadrovín,
26.2.2004. Zúčastnili sa 19 súťažiaci z deviatich okresov bývalého Východoslovenského kraja
a vyše 200 návštevníkov – divákov, ktorí prejavili o túto akciu veľký záujem. Ovocné stromy
boli prehustené vo veku 10 rokov. Úlohou súťažiacich bolo presvetľovacím rezom vytvoriť
vzdušnú, presvetlenú korunu stromu, aby ovocné stromčeky prinášali kvalitné, pekne sfarbené ovocie. Súťaž bola aj medializovaná televíziou a rozhlasom. Víťazom 1. ročníka sa stal Jozef
Mačišák zo ZO SZZ Drienica. Snažili sa aj ostatní súťažiaci, ale nie všetci dokázali vytvoriť najlepšie podmienky pre plodnosť stromu. Najväčším nedostatkom bolo nesprávne skracovanie
jednoročných výhonkov na niekoľko púčikov, z ktorých sa na budúci rok nevytvoria kvetné
púčiky, ale viac výhonkov. Strom sa prehustí, rastie do výšky a plodnosť je malá. Rôznorodosť
rezov bola vynikajúcou ukážkou, školou, nielen pre súťažiacich, ale najmä pre divákov. Regionálne súťaže pokračovali aj v rokoch 2005 a 2006, koncom februára a začiatkom marca. Na
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ploche bolo ešte veľa snehu, a tak sa účastníci najprv brigádnicky pustili do
odpratávania. Okrem výmeny skúseností, praktických ukážok, bola aj bohatá
diskusia. Súťažiaci už lepšie dokázali zvládnuť presvetľovací rez ovocných stromov. Víťazom v roku 2005 sa stal Jozef Antoľ zo ZO SZZ Chminianska Nová Ves
a v roku 2006 zvíťazil Anton Župa z OV SZZ Košice - mesto.
Kvalitatívne lepší rez ovocných stromov a vyhodnocovanie súťaží priamo v ovocnom sade
priniesli svoje výsledky. V záhradkách je vidieť rezom upravené stromy, záhradkári uplatňujú
presvetľovací rez, ale aj hlboký zmladzovací rez, a tak z vysokých hrušiek, jabloní a čerešní
postupne sa upravuje ovocný strom tak, aby nielen zber ovocia, ale aj ochrana proti škodcom
sa dala zvládnuť zo zeme, prípadne z nižšieho rebríka.
Krajské regionálne súťaže sú predkolom celoslovenskej súťaže RV SZZ v Bratislave pod vedením Prof. Ivana Hričovského. Na týchto podujatiach dobre reprezentujú aj odborní inštruktori
OV SZZ v Prešove: Juraj Semaník, Jozef Antol, Ing. Vladimír Roháľ, Jozef Mačišák, Mojmír Květoň
a ďalší. V roku 2006 sa Jozef Antol umiestnil na 1.mieste v reze štíhleho vretená jabloní. Členovia
SZZ v našom regióne si už zvykli na súťaž v reze ovocných stromov, pretože práve tam získavajú
najlepšie skúsenosti. K rezu ovocných stromov patrí aj vrúbľovanie, o ktoré sme doplnili súťaž
v ostatných dvoch rokoch. Úlohou súťažiacich bolo spojkovaním zaštepiť podpníky jabloní. Túto
úlohu najlepšie zvládol a l. miesto získal Ján Dunca z Trebišova.

OV SZZ v Prešove

DEŇ ZÁHRADKÁROV
Každý záhradkár na jar vynaloží veľké úsilie, aby dopestoval vo svojej záhrade plody, s ktorými by sa mohol popýšiť, prípadne vymeniť si skúsenosti so svojimi priateľmi. Tak vznikla myšlienka uskutočniť v septembri malé dožinky, stretnúť sa s priateľmi, usporiadať „Deň
záhradkárov“. Prvý ročník sa uskutočnil už v roku 2004, navštívili ho aj zástupcovia RV SZZ
v Bratislave, pod vedením Prof. Ivana Hričovského. Program bol bohatý a zúčastnil sa na ňom
veľký počet záujemcov. Okrem kultúrneho programu, kde vystúpili aj známe Prešovčatá, bola
exkurzia ovocnej škôlky, kde bola výstava ovocia, zeleniny, kvetov.
Druhý a tretí ročník Dňa záhradkárov sa uskutočnil v Praktickej škole záhradkárov s praktickou ukážkou rezu marhúľ, pod vedením známeho šľachtiteľa a pestovateľa marhúľ J. Cifraniča z Piešťan, ktorý prítomným vysvetlil aj hlavné zásady rezu kôstkovín. Nechýbali ani hostia
z družobného Poľského záhradkára z Nowého Saczu. Počas podujatia prebiehala regionálna
súťaž v aranžovaní kvetov žiakov a dospelých. Víťazkou sa stala Žofia Mróz z Nowého Saczu.
KRÚŽOK MLADÝ ZÁHRADKÁR
OV SZZ v Prešove už dlhé roky aktívne spolupracuje so ZŠ Májová na sídlisku Sekčov.
Na tejto škole vznikol záhradkársky krúžok. Raz týždenne prebieha v priestoroch školy.
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Žiakov 6. - 9. ročníka, ktorí o záhradkársku činnosť prejavili záujem, vedie
OV SZZ v Prešove
Ing. Eduard Jakubek. V krúžku vždy robia niečo konkrétne, napríklad vysádzajú drobné rastlinky, skalničky, drobné ovocie, liečivé byliny, ktoré po
vysadení a úprave si zoberú domov. Učia sa aranžovať kvety, kytice, ikebany, spoznávať rastliny a pracovať s nimi. V škole sa zúčastňujú rôznych súťaží, a to najmä
počas veľkonočných sviatkov, Vianoc, priamo v priestoroch školy, kde každý učiteľ získa
od žiakov malú pozornosť – upravený ovocný alebo okrasný stromček.
Žiaci ZŠ reprezentujú na regionálnych súťažiach, kde dosahujú veľmi dobré výsledky. Navštevujú tiež Praktickú školu záhradkárov, kde nechýbajú športové súťaže,
posedenie pri ohníku, spev. Žiaci sa tešia vypestovaným skalničkám, zaujíma ich aj
drobný chov zvierat v areáli škôlky, ako je chov králikov, hydiny a podobne. Táto spolupráca so žiakmi presvedčila, že do výchovy mladej generácie sa oplatí investovať,
mnohí tak získavajú lásku k prírode a osvoja si aj peknú záľubu, ktorú môžu uplatniť
v neskoršom veku.
ZÁHRADA PREŠOV
Už niekoľko rokov v marci v priestoroch Mestskej haly v Prešove prebieha predajná
výstava Záhrada Prešov, pripravovaná Agentúrou Barokani, pod vedením Jozefa Šalatu.
OV SZZ v Prešove v rámci tejto výstavy ponúka praktické ukážky z pestovania ovocných
a okrasných drevín a skalničiek, o ktoré je veľký záujem. Počas výstavy v roku 2006 sa uskutočnila Regionálna súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov s veľkonočnou tematikou. Súčasne
prebiehala súťaž žiakov.
Počas výstavy a praktických ukážok z pestovania ovocných drevín, najmä rezu
a vrúbľovania, vznikla myšlienka založiť pri OV SZZ v Prešove špecializované kluby:
ovocinársky, bonsaj klub, citrus klub, klub skalničkárov, liečivých rastlín a klub aranžovania kvetov. Kluby majú bohatú činnosť, veľmi aktívny je Gladiol klub pod vedením J. Jeníka, ktorý v PKO v Prešove v rámci regiónu pripravuje v letnom období
výstavu gladiol, o ktoré je medzi verejnosťou veľký záujem. V kluboch sa stretávajú
členovia zväzu s cieľom vzájomne si pomáhať, získavať skúseností, vymieňať si pestovateľské zaujímavosti, pripravovať regionálne, okresné a mieste súťaže a výstavy
pre verejnosť i žiakov ZŠ.
ZÁHRADY V OBCIACH
OV SZZ v Prešove usiluje aj o dobrú spoluprácu so starostami obcí, a to vytvorením aktívnych odborných inštruktorov, ktorí postupne navštevujú obce priamo v záhradkách
občanov. Za účasti občanov organizovali praktické ukážky rezu a vrúbľovania ovocných
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stromov. Najmä vo väčších záhradách rastú ovocné stromy veľmi vysoko
a treba ich presvetľovacím rezom znížiť. Je dobré v takejto záhrade nájsť
miesto na vysadenie nízkokmenných stromčekov. Odborní inštruktori radi pritom pomôžu.
K aktívnym pridomovým záhradkárskym obciam patria : ZO SZZ Ľubotice, ZO SZZ Lada, ZO SZZ
Chminianska Nová Ves, ZO SZZ Drienica, ZO SZZ Široké, ZO SZZ Nemcovce, ZO SZZ Solivar a ďalšie. Každý rok sa tam uskutočňujú praktické prednášky o pestovaní ovocia, zeleniny a kvetov.

OV SZZ v Prešove

SPOLUPRÁCA MEDZI OKRESMI
V januári 2006 sa v priestoroch OV SZZ Prešov stretli zástupcovia jednotlivých okresov
s cieľom koordinovať a spolupracovať s jednotlivými okresmi, vzájomnými stretnutiami
dohodnúť plánované akcie a vzájomne si pomáhať a získavať aktívnych členov na príprave
spoločenských podujatí.
OV SZZ v Prešove v roku 2004 podpísal s OV SZZ v Bardejove za účasti zástupcov okresov a vedenia mesta dohodu o vzájomnej spolupráci medzi oboma okresmi. Bol to vydarený
krok, ktorý zblížil obidva okresy, napomáhal k praktickej činnosti, vymieňali si skúsenosti.
ZÁHRADKÁRSKY PLES
Náš OV SZZ začal v roku 1998 s organizovaním plesov záhradkárov. Za 10 rokov tieto spoločenské podujatia našli medzi záhradkármi svoje miesto a každoročne sa ich zúčastňuje
takmer 150 záhradkárov, ale aj široká verejnosť. Ostatné roky prichádzajú aj hostia z družobnej organizácie záhradkárov v Poľsku, z Noweho Saczu, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu.
Bohatý kultúrny program, tombola, príjemné prostredie Domova mládeže v Prešove, poskytuje účastníkom dobrú zábavu. Po vzore OV SZZ začali aj ďalšie okresné organizácie zväzu
pripravovať plesy záhradkárov. Jubilejný, desiaty, sa uskutočnil v januári v roku 2007.
Ing. Eduard JAKUBEK
predseda OV SZZ Prešov
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SPOLUPRÁCA ZŠ MÁJOVÉ NÁMESTIE V PREŠOVE S PRAKTICKOU
ŠKOLOU ZÁHRADKÁRA V SOLIVARE

PRINÁŠA SVOJE OVOCIE
Niekoľkoročná spolupráca ZŠ Májové námestie s Praktickou školou záhradkára v Solivare prináša svoje ovocie - teoretické vedomosti, ktoré žiaci nadobúdajú počas hodín
pestovateľských prác, môžu uplatniť v Praktickej škole záhradkára a získavať tak nielen
zručnosť, ale aj veľmi potrebný vzťah k prírode, vedomie jej ochrany, teda ekosociálne
kompetencie.
Na hodinách pestovateľských prác žiaci získavajú základné vedomosti z ovocinárstva,
okrasného sadovníctva, kvetinárstva, poznatky o osive a sadive, o pôde, známej i neznámej
zelenine, pestovaní poľných plodín, atď. To všetko je len teória, ktorá nadobúda pre žiaka
úplne iný obsah a význam, ak má príležitosť konfrontovať svoje poznatky s reálnymi životnými skúsenosťami. Žiaci žijúci na vidieku prepojenie získavajú prirodzene, horšie to je s mestskými deťmi, pre väčšinu ktorých je to abstraktné, pre ich život málo významné, takpovediac
sú to mŕtve informácie.
Vedenie ZŠ Májové námestie v Prešove, reprezentované riaditeľom Dr. Jozefom Greňom,
preto uvítalo iniciatívu Ing. Eduarda Jakubeka a autora tohto príspevku, pokračovať v úspešnej spolupráci, ktorá sa začala v osemdesiatych rokoch minulého storočia v ZŠ Ľubotice.
Spolupráca sa zintenzívňuje v jarných mesiacoch, keď žiaci pomáhajú so sadením sadeničiek cibuliek, ošetrovaním okrasných rastlín, oboznamujú sa s možnosťami vegetatívneho
rozmnožovania ovocných rastlín, krov a stromov, ale najmä dostávajú možnosť prakticky si
precvičiť orezávanie ovocných stromčekov, štepenie, očkovanie, rozmnožovanie odrezkami,
delením trsov, a podobne. Takto získané zručnosti sú pre život a zmysluplné aktívne trávenie
voľného času neoceniteľné.
Ing. E. Jakubek dvakrát do roka, a to pred Vianocami a Veľkou nocou, organizuje prehliadku spojenú s výstavkou aranžovania rastlín. Žiaci si tak okrem zručností kultivujú aj estetické vedomie, cit pre krásu, harmóniu, vkus. V školskom roku 2005/6 sa viacerí žiaci zúčastnili
okresného kola súťaže v aranžovaní, ktoré organizoval Okresný zväz záhradkárov v Prešove
v Mestskej športovej hale. Tieto podujatia vďaka organizátorovi majú neopakovateľnú atmosféru. Ing. Jakubek zabezpečí aj množstvo materiálu na aranžovanie, pred Veľkou nocou
prinesie aj živé zajace, z ktorých majú veľkú radosť najmä deti.
Každoročne žiaci sa zúčastňujú aj na výstave ovocia a zeleniny. Ing. E. Jakubek vedie v
tejto ZŠ pestovateľský krúžok, ktorý sa u žiakov teší veľkej obľube, a to vďaka pestrej škále
aktivít. V závere školského roka sú žiaci odmenení posedením pri ohníku, opekaním slani-
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ny a špekáčikov, pričom majú možnosť pochutnať si na dobrotách, ktoré už
v tom období príroda štedro ponúka – jahody, ríbezle, egreše.
V osobnosti Ing. Eduarda Jakubeka sa spája vysoká miera odbornosti, praktických zručností, ale najmä osobnostné kvality, akými sú nadšenie, tvorivosť,
húževnatosť, pracovitosť, ľudskosť. Jednoducho povedané, je to výnimočný človek. V mene
vedenia školy i našich žiakov, ako aj v mene svojom, mu úprimne ďakujeme.

OV SZZ v Prešove

Mgr. Július BEKÉNI
pedagóg

KEBY SME VEDELI, ŽE ZAJTRA BUDE KONIEC SVETA, VYSADÍME
EŠTE DNES OVOCNÝ STROM

Záhrada pre telesné a duševné zdravie
Každý rok začiatkom septembra pripravuje Okresný zväz záhradkárov v Prešove Deň záhradkára. Na tohtoročnom štvrtom ročníku sa okrem širokej verejnosti zúčastnili aj partneri
z Poľska, ktorí do Prešova - Solivaru prišli kadečo odkukať, aby podobné podujatie pripravili
aj doma, v Poľsku, ďalej kolegovia z Humenného , Bardejova, Spišskej Novej Vsi. Medzi významných hostí patril profesor Ivan Hričovský, šéf Katedry záhradkárstva z Poľnohospodárskej fakulty z Nitry, ktorý je zároveň predsedom Slovenského zväzu záhradkárov a JUDr. Korček z Bratislavy, tajomník zväzu.
Program Dňa záhradkára bol bohatý. Prvá časť sa týkala súťaží v očkovaní a vrúbľovaní ovocných stromov, v rozmnožovaní odrezkami a podobne. „Naším cieľom bolo pripraviť súťažiacich
tak, aby diváci spoznali vrúbľovanie rôznymi spôsobmi. Školiacou časťou sa snažíme získavať najmä mládež, podchytiť mladých ľudí zo ZŠ Májová v Prešove aj rôznymi súťažami. Škola v Sekčove, s ktorou spolupracujeme, má záhradnícky i aranžérsky krúžok” - povedal tajomník OV Zväzu
záhradkárov v Prešove Anton Goláb a Ing. Eduard Jakubek, duša celého podujatia, ho doplnil:
„Deň záhradkárov na Slovensku organizujeme pravidelne. Záhradkárska obec si už na toto podujatie zvykla. Teší nás záujem verejnosti o praktickú časť, ale aj oddychovú. Podujatie bude pokračovať popoludní kultúrnym programom, odovzdáme ceny víťazom v aranžovaní kvetov i v očkovaní
a vrúbľovaní ovocných stromov. Budú to malé, zakorenené tuje, ovocné stromčeky, nožnice, pilníčky a podobne. Obdarujeme aj divákov liečivými bylinkami vysadenými v kvetináčoch.”
Nedalo nám neosloviť aj významného hosťa, pána profesora Ivana Hričovského, DrSc.,
ktorý pobudol na východnom Slovensku tri dni. Zúčastnil sa na výjazdovom stretnutí Pred-
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sedníctva Slovenského zväzu záhradkárov v Humennom a zastavil sa aj na
OV SZZ v Prešove
Dni záhradkárov v Prešove - Solivare.
„Prednedávnom som sa vrátil z Viedne, kde sa konala Medzinárodná konferencia záhradkárov 15 štátov Európy pod heslom: Záhrada pre zdravie duševné a telesné a záhrada aj pre zdravie prírody - to je dôležitá otázka biodiverzity fauny i flóry. Pokiaľ ide
o názor na záhradky, ostatné krajiny si veľmi vážia každú zeleň, každý strom, hygiena a poriadok
sú tam na vysokej úrovni. Záhradky na Slovensku sú úžitkové so sociálnym podtónom, postupne
sa však menia na okrasné. Možno aj u nás budú o 30 rokov prevažovať okrasné záhrady. Poslaním
nášho zväzu je naučiť ľudí pestovať aj na východnom Slovensku také druhy a odrody ovocných
stromov, ktoré sú vhodné pre túto lokalitu, s prevahou ekologických odrôd, napríklad vysádzanie
odrody jabloní , ktoré sú úplne odolné proti chrastavosti a múčnatke, kde nie sú potrebné chemické postreky. Chceme zdravú prírodu, chceme zdravých ľudí. Keďže záhrady na Slovensku sú viac
úžitkovo-okrasné ako okrasné, chceme vplývať na ľudí, aby neničili prírodu, obmedzili chémiu, to
je naším poslaním,“ zdôraznil profesor Ivan Hričovský a nezabudol pochváliť zvyky a obyčaje
dedinského ľudu, s ktorými sa stretol v jednej východoslovenskej obci.
„Videli sme rituál varenia slivkového lekváru, výšivky, počuli sme nádherné ľudové piesne, toto
všetko treba zachovať aj pre budúce generácie, tak ako záhrady, ktoré by mali byť neoddeliteľnou
súčasťou života človeka. Už Martin Luther povedal, že keby vedel, že zajtra bude koniec sveta,
ešte dnes by vysadil ovocný strom. Strom je neodmysliteľnou súčasťou človeka od jeho vzniku až
doteraz a ja pevne verím, že tomu tak bude až po jeho zánik.”
Na Slovensku je približne 800 tisíc rodín, ktoré vlastnia záhradky. Osadoví záhradkári
obhospodarujú plochu asi 5300 hektárov, sú organizovaní v Európskej lige. V súčasnosti je
trend prenajatú záhradku si odkúpiť za výhodnú cenu a potom ju predať ako pozemok za
oveľa vyššiu finančnú čiastku. Je možné, že členská základňa záhradkárov bude aj z toho dôvodu klesať. Verme však, že ľudia časom pochopia, že zeleň je zdravie pre všetkých. A na to
by sme nemali v dnešnej, hektickej dobe zabúdať.
Malva Pokorná
publicistka

Gladiol klub na výstavách poteší dušu človeka
Gladiol klub pri OV Slovenského zväzu záhradkárov v Prešove pravidelne pripravuje výstavy
gladiol. V sále Čierneho orla v metropole Šariša býva množstvo rôznofarebných kvetov - gladiol.
Predsedom klubu je Štefan Jeník, ktorý koordinuje prácu pestovateľov na celom východnom
Slovensku. „Súčasné moderné gladioly, ktoré vystavujeme sú viacfarebné, exotické, zriasené,
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silno voskové. Spomínanými vlastnosťami vysoko prevyšujú hladkolupeňové
holandské gladioly. Sú viac odolné proti nepriaznivému počasiu, dobre sa prepravujú a vydržia bez vody až 24 hodín“- povedal predseda klubu.
Na výstave zaujali gladioly Boženy Sabolovej z Prešova a Jána Romana
z Humenného, ktorý sa venuje pestovaniu týchto obľúbených kvetov vyše 40 rokov. „Všetko
si robím sám, napríklad pri zbere hľúz treba dávať pozor, aby sa do jedného kultivaru nedostal
druhý, potom sú ťažkosti so selekciou. Vypestovať nový kultivar je náročné, niekedy to trvá tri až
päť rokov.“ Božena Sabolová začala pestovať gladioly pre vlastné potešenie, vždy ju nadchýnali svojou krásou a rozmanitosťou farieb. Medzi vyhodnotené gladioly patrili: Red Bantam,
Huron Meadow, Gladiris, Hviezdica, Ľadová socha a ďalšie.
Výstava gladiol, ktorú nezvyknú vynechať ani vedúce osobnosti mesta Prešov, nadobúda
každým rokom nové dimenzie. Je to inšpirujúce pre vystavovateľov i obdivovateľov. Výstavy
takého druhu majú svoju hodnotu a hĺbkový zmysel pri zušľachtení ducha človeka.

OV SZZ v Prešove

Štefan Jeník
predseda Gladiol klubu

EKOCENTRUM
EKOCENTRUM
 EKOPEDAGOGICKÁ PLOCHA 
Botanická 11, Prešov
tel. 051 77 18 602
mob. 0911 270 720
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BOHATÁ HISTÓRIA OV SZZ V BARDEJOVE

RODNÁ HRUDA, SYMBOL A ZÁRUKA ŽIVOTA
Obdobie 50 - teho výročia založenia Slovenského zväzu záhradkárov je vhodnou príležitosťou na to, aby sme sa pozreli na cestu, ktorú sme absolvovali, zhodnotili vývoj a poučenie z jej
dĺžky, veľkosti i zložitosti, a tak mohli pochopiť jej pôsobivé úspechy i neúspechy, ako základ
pre ďalší rozvoj a odkaz budúcemu pokoleniu.
Ovocinárstvo na Slovensku má bohatú tradíciu, ktorú založili naši dedovia. História na Slovensku zaznamenáva prvé kroky v roku 1796, keď sa začal prebúdzať k životu prvý známy
spolok. Keďže odborné ovocinárske znalosti medzi prostý ľud prenikali iba veľmi pomaly
a šíriteľmi vedomostí v oblasti pestovania ovocných stromov a iných poľnohospodárskych
kultúr, v tej dobe sporadicky dovážaných z južných krajín, boli v našich obciach zväčša notári
alebo učitelia, rozhodli sa naši predkovia združovať do spolkov, kde sa osveta ľahšie šírila.
V kombinácii so skúsenosťami a poznatkami z iných krajov sa prenášali do povedomia našich
obyvateľov oveľa intenzívnejšie ako predtým.
Už v roku 1796 vznikol v Jelšave unikátny „Čerešnícky spolok“, ktorý existoval až do roku
1914. Unikátny bol tým, že jeho účastníci mali rovnaké výmery pozemkov, ktoré záväzne a cielene obrábali a ošetrovali, podobne ako v našich dnešných záhradkárskych osadách. Týchto
priekopníkov postupne nasledovali ďalší, napríklad „Ovocinársky spolok Bzovského okresu“,
ktorý vznikol v roku 1879. Neskôr ho premenovali na „Hontiansky ovocinársky spolok“, starajúci sa o rozvoj ovocinárstva v Krupinskom regióne. Rozvoj ovocinárstva sa zaznamenal v okolí Myjavy, Trenčína, Hornej Nitry, v Gemeri, Šariši a na Zemplíne. Takto sa na Slovensku začala
v širokom zábere šíriť ovocinárska osveta, zakladali sa ovocné škôlky, kde sa do ovocinárskej
praxe zavádzalo veľa nových kvalitných ovocných sort. Štepili sa stromy, vybudovalo sa niekoľko sušiarní ovocia a uskutočňovali sa spoločné výstavy produkovaných výpestkov.

ZJEDNOTENIE SPOLOČENSTIEV
Po vzniku Československa sa zrodila progresívna myšlienka, zjednotiť tieto spoločenstvá do
jedného celku. Tento zámer sa stal skutočnosťou 20. septembra 1920, keď pri príležitosti celoslovenskej výstavy ovocia v bývalej vinárskej škole v Bratislave na Matuškovej ulici, vtedajší
poprední ovocinári a záhradníci ako Karol Sousedík, inšpektor ovocinárstva na Slovensku a Dr.
Pavol Blaho, dlhoročný predseda Zemědelskej rady pre Slovensko, združili spolky založením
„Slovenskej ovocinárskej spoločnosti“. Úlohou spolku bolo odovzdávať osvedčené poznatky
a skúseností formou vydávania odborných časopisov a literatúry, zaopatrovanie potrieb a po-
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môcok každého druhu, spoločným nákupom so zameraním najmä na ovocné
stromčeky a usporadúvanie verejných výstav dopestovaného ovocia. Ich prvým
predsedom sa stal Štefan Tóth a tajomníkom, resp. jednateľom, Karol Sousedík.
Ak hodnotíme históriu v regióne Bardejova, prvé kroky organizovaného
ovocinárstva na území mesta Bardejov, ako o tom svedčia prvé písomnosti,
ktoré sa zachovali v archíve Slovenského zväzu záhradkárov – Okresného výboru v Bardejove, boli už v roku 1934. Medzi zakladateľov ovocinárskeho spolku, priekopníkov, patria Maximilián Trumpeš, Ing. Dombrovský a Bartolomej Krpelec. Združili 33 organizovaných členov
a spracovali prvé Stanovy ovocinárskeho spolku, ktoré v Bratislave 9. apríla 1937 schválili. Prvým predsedom spolku sa stal Bartolomej Krpelec. Združenie pracovalo v takejto podobe až
do roku 1949, keď sa zaznamenal nárast organizovaných členov na 44. Žiaľ, z tohto obdobia
sa zachovalo veľmi málo písomností.
Širšia osveta ovocinárstva na území mesta začína prakticky založením Okresnej ovocinárskej štepnice na pozemkoch, kde bol neskôr zriadený podnik VD Snaha a ovocinárskej
škôlky na Vinbargu, vo výmere 1,2 hektára, v ktorej ročne dopestovali až 5 tisíc ovocných
stromčekov veľmi dobrej kvality a nových odrôd. Úsilie a zameranie tohto spolku smerovalo k širšiemu zavedeniu zmeny odrodovej skladby pestovaných ovocných stromov novou
výsadbou a preštepovaním. Taktiež šírili osvetu medzi svojimi členmi formou odborných
prednášok a rád. Širokej verejnosti prezentovali vypestované ovocie na organizovaných verejných výstavách.
V celoslovenskom meradle väčší rozvoj Slovenského ovocinárskeho spolku zaznamenali
až po druhej svetovej vojne, od roku 1947 do roku 1950, keď bolo založených už 490 odbočiek, ktoré združovali vyše 22 tisíc registrovaných členov. Vyvrcholením tejto vývojovej etapy
bolo ustanovenie „Slovenského zväzu ovocinárov a záhradkárov“ dňa 15. októbra 1957, ako
nástupcu a pokračovateľa „Slovenského ovocinárskeho spolku“. Tento vznikol v dôsledku
vývoja spoločnosti a zmien skladby registrovaných členov. Združoval záujmy ovocinárov,
malých roľníkov a majiteľov záhrad a ovocných pridomových sadov.
Začína sa nový rozmach organizovaného záhradkárčenia na Slovensku. Do roku 1969 počet základných organizácií vzrástol na 1153. V nich bolo organizovaných 60 291 členov, ktorí
obhospodarovali 7469 ha pôdy.

Bohatá
história OV SZZ
v Bardejove

BARDEJOVSKÁ ZÁBAVA
V Bardejove medzi prvými vznikla základná organizácia Bardejovská zábava, Na strelnici, V Mníchovskom potoku a postupne ďalšie. Umožnením využívania poľnohospodárskej
pôdy rozhodnutím štátnych orgánov získava Slovenský zväz ovocinárov a záhradkárov právo
budovať záhradkárske osady s prideľovaním štvorárových parciel pre nových členov, ktorí
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nevlastnili pozemky. Išlo o ľudí, ktorí mali vzťah k záhradkárčeniu, avšak býBohatá
vaním v bytovkách nemali možnosť venovať sa tejto záľube. Pre skvalitnenie
história OV SZZ
činnosti a zlepšenie šírenia osvety v oblasti pestovania ovocia a zeleniny sa pri
v Bardejove
Okresných výboroch Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu začali zriaďovať okresné poradne, obsadzované najlepšími odborníkmi.
Na ustanovujúcom zjazde 12. júla 1969 za účasti 106 delegátov schválili nové stanovy Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu prispôsobené zmenám vo vývoji a legislatíve spoločnosti. Delegáti zvolili 13 - členný ústredný výbor a 5 náhradníkov, medzi ktorými
bol aj Juraj Jurčišin z Bardejovských Kúpeľov. Zväz sa okrem iného zameriaval na vlastné využívanie a spracovanie vypestovaného prebytočného ovocia a zásobovanie vlastných členov
záhradkárskymi potrebami prostredníctvom vybudovanej vlastnej obchodnej siete.
V okrese Bardejov začína prudší rozvoj a oživenie činnosti až po roku 1957. Na prvej okresnej konferencii Slovenského zväzu ovocinárov a záhradkárov v Bardejove zvolili do funkcie
predsedu OV Vincenta Kundríka, ktorý v tejto funkcii pracoval až do roku 1966. Tajomníkom
sa stal Ján Krupa a pokladníkom Ing. Arkadij Dombrovský.
Druhá okresná konferencia sa uskutočnila 4. apríla 1964. Do funkcie tajomníka zvolila Juraja Jurčišina, ktorý sa po tretej konferencii v roku 1966 stal predsedom OV a v tejto funkcii
zotrval až do roku 1970. Za tajomníka zvolili Andreja Mlynárika, ktorého neskôr vystriedal
Maximilián Trumpeš. Štvrtá konferencia zo dňa 30. júna 1968 zmeny v popredných funkciách nepriniesla. Na piatej konferencii sa stal predsedom OV Ing. Vaško. Po jeho smrti túto
funkciu zastával Juraj Mačejovský. Za tajomníka zvolili Jozefa Nováka.
Šiesta konferencia v roku 1972 uviedla do funkcie predsedu OV Ing. Petra Alexoviča. Za tajomníka zvolili Andreja Mlynárika. Dňa 7. júla 1974 sa uskutočnila siedma okresná konferencia. Vo funkcii predsedu okresného výboru začal pracovať Štefan Gerčák. Zmenu vo funkcii
priniesla až ôsma konferencia v júli 1977. Do funkcie predsedu zvolili Ing. Bartolomeja Novotného, tajomníkom sa stal Imrich Mihaľ. Vedenie okresného výboru pracovalo v rovnakom
zložení až do roku 1984. V roku 1989 na trinástej konferencii bol zvolený za predsedu Mgr.
František Pastirčák, ktorý sa v tom istom roku vzdal funkcie a poverený touto funkciou bol
Marián Novický. V roku 1999 na pätnástej konferencii bol zvolený za predsedu Ján Čipčovský,
ktorý túto funkciu vykonáva dodnes. V roku 1984 si zväz zvolil plateného tajomníka, stal sa
ním Peter Rodák a v tejto funkcii pracoval až do roku 2005. Po ňom nastúpil JUDr. Ján Jurič.
Od roku 2006 je tajomníkom OV SZZ Miroslav Mydlo.
Ako sme už uviedli, v roku 1937 mala pobočka Slovenského ovocinárskeho spolku v Bardejove 33 členov. Vytrvalou prácou a postupným vývojom, ako aj celospoločenskými podmienkami, dosiahol Okresný výbor Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Bardejove vytvorenie 34 základných organizácií, v ktorých združil 1298 registrovaných členov, hospodáriacich na 116 hektároch pôdy. Tým sa stala táto organizácia jednou z najmasovejších
spoločenských organizácií v regióne Bardejova.
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MASOVÉ ŠÍRENIE OSVETY
Bohatá
história OV SZZ
v Bardejove

Okresný výbor Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Bardejove sa vo svojej činnosti sústreďoval na čo najmasovejšie šírenie osvety
v podobe odborných prednášok, na poradenskú a výchovnú prácu, zameral
sa na škodcov, choroby a ochranu pestovaných kultúr. Ako je známe z archívnych písomností, cieľavedome viedol svojich členov v krajinotvorbe projektovaním záhradkárskych osád
a ochrane životného prostredia, tiež kultivovaním veľmi neúrodných plôch, predtým ladom
ležiacej poľnohospodárskej nevyužiteľnej pôdy na svahoch a v roklinách v blízkom okolí
mesta. Väčšina členov záhradkárskych osád sa snaží zdokonaľovať formou osvojenia si čo
najväčšieho rozsahu teoretických a praktických vedomostí prostredníctvom absolvovania
Ľudovej akadémie záhradkára, zriadenej zväzom, alebo účasťou na odborných prednáškach
vedených vyškolenými inštruktormi Okresného výboru Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu v Bardejove.
V záhradkárskych osadách sa vysádza množstvo novovyšľachtených druhov ovocných
stromov a kríkov, rozvíja sa záujmová činnosť medzi mládežou a organizujú sa rôzne súťaže či výstavy kvetov, ovocia a zeleniny. Za túto činnosť udelili mnoho rezortných ocenení
a zväzových vyznamenaní členom a funkcionárom zväzu v okrese. Ocenení boli páni: Matala,
Gerčák, Jurčišin, Straňák, Mihaľ, Vasilišin, Mgr. Martiček, Rodák, Čipkovský, Benka - Rybár, Ing.
Novotný. Najvyššie ocenenie získali aj niektoré organizácie za svoj mimoriadne aktívny podiel na rozvoji a činnosti zväzu. Medzi také patrili: Základná organizácia Bardejov 1, Giraltovce, Pod Mihaľovom 1 a 3 alebo Rurna 1.
Okresný výbor v Bardejove v tom období pravidelne organizoval spoločné celookresné
verejné súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov, výstavy kvetov alebo každoročné výstavy ovocia a zeleniny organizované pri príležitosti Bardejovského jarmoku.
Slovenský ovocinársky a záhradkársky zväz sa v osemdesiatych rokoch 20. storočia stal
finančne stabilizovanou samostatnou jednotkou. Na Slovensku sa začínajú budovať „Domy
záhradkárov“, vlastné predajne a výkupne prebytkového ovocia a zeleniny, muštárne či sušiarne ovocia a pestovateľské pálenice. V tom období začína rozkvet ovocinárstva a záhradkárstva na Slovensku.

DOBRÝ KOLEKTÍV DOBROVOĽNÍKOV
V súčasnosti sa nepodarilo vyvlastniť pôdu ani jednej ZO, aj napriek tomu, že niektoré
organizácie mali splnené podmienky podľa zákona. Ťažko riešiteľným problémom ostáva
výrub dane, pretože daňový úrad neakceptuje skutočný stav a určuje daň z výmery, určenej
pozemkovým úradom. V tomto období poklesla aktivita inštruktorského zboru, ale aj člen-
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skej základne, ktorá sa viac-menej zaoberala riešením vlastníckych vzťahov.
Bohatá
Toto obdobie je výkričníkom pre realizáciu akejkoľvek činnosti. Neochotu
história OV SZZ
funkcionárov a členov ZO SZZ zamedzilo pokračovanie v rozvoji odbornej
v Bardejove
a praktickej činnosti a práca spočívala viac-menej len na udržanie zväzu po
administratívnej stránke. Bolo to 11-ročné prerušenie aktivity, a to znamenalo
veľké straty najmä pre členov ZO SZZ.
Obdobie rokov 2000-2007 bolo svojou aktivitou výnimočné. Začalo voľbou nových orgánov. Predstavenstvo OV SZZ tvorili: Ján Čipčovský – predseda, JUDr. Ján Jurič – tajomník, od
roku 2006 je tajomníkom Miroslav Mydlo, Marián Novický – podpredseda a členovia Vasiľ
Masica, Ing. Vladimír Jurek, Dušan Benka-Rybár, pokladníčka Anna Bičkošová a Ing. Miroslav
Bujda, predseda ORKR.
Preškolenie širokého aktívu ZO SZZ, hľadanie nových foriem spolupráce, založenej na písomných dohodách, zvýšilo aktivitu zväzu. Prínosom bola spolupráca OV SZZ so SZŠP a PaPK
a s Platobnou agentúrou poľnohospodárstva. Výhodou bola spolupráca so Základnou školou na Komenského ulici a písomné družobné dohody s okresom Gorlice, Prešov a Přerov,
nepísané dohody s BTV, Bardejovskými novosťami a CVČ v Bardejove. Vytvorenie kontaktov
s okresnými a mestskými inštitúciami dávalo záruky zvyšovania našich aktivít. Vytvoril sa
dobrý kolektív dobrovoľníkov – funkcionárov, ktorí sa vedeli vzájomne podporiť. Akcie, ktoré
sa v tomto období organizovali, mali široký záber nielen v okrese, ale tiež v republike, ba aj za
hranicami v Poľsku a Česku.

VÝSTAVY OVOCIA A ZELENINY
Obnovila sa už tradičná Okresná výstava ovocia a zeleniny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Bardejovského jarmoku. Každoročne sa vystavuje v priemere 500 exponátov našich záhradkárov a 100 – 150 exponátov širokej verejnosti. Výstava trvá tri dni. Navštívilo ju mnoho
návštevníkov aj zo zahraničia – Talianska, Francúzska, Litvy, Ukrajiny, Poľska, Česka, Maďarska.
Na otvorení výstavy sa zúčastnili verejní činitelia SR, poslanci NR SR, ministri, podpredseda
a predseda NR SR. Veľkú poctu a uznanie prejavil aj prezident SR Ivan Gašparovič, keď v roku
2005 otvoril v poradí už 31. výstavu.
Pre rast našich členov slúžila 40-minútová relácia „Naša záhradka“, ktorá sa vysielala v BTV
počas dvoch rokov. Odborné semináre s praktickou ukážkou, ako aj súčasť v strihaní ovocných stromčekov, má už pevné miesto v ročnom kalendári, a to v marci a auguste. Vysoká
odbornosť lektorov priťahuje nielen členov zväzu, ale aj širokú verejnosť. Nezabúdame ani na
kultúru, ktorá má svoje opodstatnenie. Zorganizovali sme už III. reprezentačný ples záhradkárov a poľnohospodárov. Neoddeliteľnou súčasťou relaxu je aj športovo-kultúrny deň, ktorý
sme pripravili už piatykrát.
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Vynikajúce úspechy sme dosiahli v rôznych súťažiach v okrese, kraji, ale aj
na celoslovenskej úrovni v strihaní ovocných stromov. Víťazom okresu bol
Ing. Ján Novotný, kraja, Ing. Miroslav Bujda. Druhé miesto obsadil Jozef Jurko a Juraj Šima. V celoslovenskej súťaži sa umiestnil na druhom mieste Ing.
Ján Novotný a na prvom a štvrtom mieste Ing. Miroslav Bujda. Najaktívnejšie
organizácie pri príprave akcií boli ZO pridomová Bardejov I, Pod Mihaľovom III, Rurna III, Slaninovka I, Slaninovka II, Pod papierňou III, Tehelňa II, Nad cínovým mlynkom, Koligrunt II,
Kalvária II, Za športvýrobou a ďalšie.
Veľmi atraktívna a žiadaná je výstava Jablko roka. Začala písať svoju históriu po odmlke až
od roku 2004. Na podnet funkcionárov OV SZZ sa tejto akcie ujala ZO SZZ Pod Mihaľovom III.
Pokračovateľom je pridomová organizácia SZZ Bardejov I. Pripravil sa už štvrtý ročník a je pre
deti základných škôl. Všetky výpestky z výstav záhradkári venujú sociálnym ústavom v okrese. V riadiacej a organizátorskej práci okresných orgánov sa vytvoril systém pravidelnosti,
čo bolo predpokladom k úspešnej činnosti. Na dobrej úrovni je aj informovanosť členov
o všetkých akciách formou ročných kalendárov okresných akcií a propagácia v BTV a okresných novinách.
Najviac nás teší, že sa nám podarilo vyriešiť jednu z najdôležitejších úloh pre záhradkárov:
majetkovo-právne vysporiadanie pôdy, ktorá sa stala majetkom záhradkárov. Len tri organizácie nemajú tento problém vyriešený. V súčasnosti má okresná organizácia 299 základných
organizácií a 1075 členov. Prioritou uplynulého obdobia bolo zlepšiť ekonomickú situáciu
zväzu. Podaril sa nám projekt, ktorý bol spolufinancovaný s EÚ. Prostredníctvom eurofondov
sme mohli kvalitne zabezpečiť mnohé akcie na prospech našich členov. Za toto obdobie si zaslúžia úctu a poďakovanie: Ján Čipčovský, JUDr. Ján Jurič, Miroslav Mydlo, Ing. Miroslav Bujda,
Ing. Vladimír Jurej, Marián Novický, Vasiľ Masica, Dušan Benka - Rybár, Anna Bičkošová, Ing. Ján
Novotný, Juraj Šima, ml., Ing. Ján Gurský, Ing. Ján Pichanič, Ing. Tomasz a mnohí ďalší.
Každé obdobie v 50 - ročnej histórii záhradkárčenia malo svojich víťazov aj porazených.
Dokázali sme udržať zväz v neľahkých podmienkach a zmenách spoločnosti. Vďaka patrí aj
tým, ktorí tvorili hodnoty, boli za uchovanie zväzu až doteraz, ale aj tým, ktorí už nie sú medzi
nami, ale ostala po nich neľahká práca najmä v začiatkoch, ktorú aj týmto oceňujeme. Sme
presvedčení, že len dobre zohratý orchester a pozorné publikum dosiahne úspech a vytýčený cieľ. Nech je rodná hruda vždy naším symbolom a zárukou života.

Bohatá
história OV SZZ
v Bardejove

Ján Čipčovský
predseda OV SZZ Bardejov

50 ROKOV ORGANIZOVANÉHO ZÁHRADKÁRSTVA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

43

OV SZZ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VENUJE VEĽKÚ POZORNOSŤ VÝCHOVE MLADEJ
GENERÁCIE
Históriu pôsobenia OV SZZ Spišská Nová Ves za 50 rokov činnosti prezentovali práce tisícky
odborníkov – nadšencov, ktorí stáli pri zrode záhradkárstva, pri jeho kulminácii i stagnácii, resp.
jeho poklese členskej základne v roku 1999. Všetky tieto etapy majú svoju príčinu. Oddaným záhradkárom v každom období je jasné, že záhradka musí prinášať nielen im, ale aj ostatným obyvateľom úžitok, oddych a okrasu. To je hlavný cieľ dobrovoľnej spoločenskej organizácie SZZ.
Správu OV SZZ členíme na obdobie od jeho vzniku do roku 2000, keď Okresný výbor SZZ,
ale i SZZ, záhradkárstvo vôbec, bolo aj pri určitých ťažkostiach vo veľkom rozkvete. Bolo to aj
preto, že štátne orgány podporovali rozvoj záhradkárčenia nielen odborne, ale i finančne. Po mimoriadnom zjazde SZZ v roku 2000, postupne nastáva stagnácia v SZZ, a to má vplyv aj na OV
SZZ. Bolo to obdobie veľkých zmien vo vlastníckych vzťahoch k pôde v záhradkárskych osadách
a v konečnom štádiu, keď záhradky odkupovali od majiteľov pôdy, nastal i pokles členov v ZO
SZZ. Mnohí záhradkári v súlade so zákonom začali predávať svoje parcely novým majiteľom, ktorí už nevstúpili do zväzu, nemali záujem o členstvo. Stráca sa i kontakt funkcionárov ZO SZZ a RV
SZZ, ale i OV SZZ, a to z rôznych príčin. POV SZZ Sp.N.Ves preto hľadí do budúcnosti skepticky
s predpokladom, že v SZZ ostanú len skalní členovia, žiaľ, sú to záhradkári v pokročilom veku.
V okrese Sp.N.Ves sa až od roku 1958 utváral SO ZZ – Slovenský ovocinársky zväz a záhradkársky zväz. V niektorých mestách a obciach sa len obnovoval život zväzu, pretože SOS
(Slovenská ovocinárska spoločnosť) zapustila hlboké korene svojej činnosti jestvovania už
za prvej ČSR. V tom období bola známa činnosť v odbočkách SOS v Sp.N.Vsi, Smižanoch,
Krompachoch, Levoči, Gelnici a Sp. Podhradí. Priekopníci a agilní pracovníci v tejto osvetovej
činnosti v okrese SNV boli: Ondrej Brandobur v SNV, Ladislav Skrak v Krompachoch, Lorko
v Gelnici a ďalší (viď publikáciu Slovenské ovocinárstvo kedysi a dnes).
Z miestnych pobočiek SOS vznikali v okrese SNV postupne základné organizácie SOZZ.
Prvá vznikla dňa 23. marca 1958 v Krompachoch s počtom členov 23. V tom istom roku podnikli funkcionári ZOP v Krompachoch pod vedením L. Skraka kroky na založenie ZO SOZZ
v susedných obciach. Začiatkom roka založili ZO SOZZ v Smižanoch, Hrišovciach a Sp.Podhradí. V roku 1960 vznikli ZO SOZZ v Sp.Vlahoch, Kluknave, Margecanoch, Sp.N.Vsi a v ďalších
mestách a obciach.
Začiatkom roka 1960 bol založený Okresný výbor v Sp.N.Vsi, ktorý už od svojho vzniku
zápasil s problémami o umiestnenie sekretariátu OV SOZZ. Bol prinútený sa spájať s inými
organizáciami, napríklad s miestnou organizáciou rybárov, okresným výborom invalidov
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a podobne. Až po aktivite OV SOZZ reprezentovanom Tomášom Aštárym
a za finančnej pomoci ÚV SOZZ sa podarilo koncom roku 1976 zriadiť sekretariát OV SOZZ. Prvý sekretariát mal zasadačku pre 50 členov a jednu kancelársku miestnosť. Zadadačka sa používala i na členské a výborové schôdze
pre ZO SOZZ v Sp.N.Vsi. Každý štvrtok bol na sekretariáte konzultačný deň.
Sekeratriát OV SOZZ a neskôr OV SZZ zmenil svoje pôsobenie ešte 3- krát. V súčasnosti má
sekretariát svoju kanceláriu na Hviezdoslavovej ulici č. 47 v Spišskej Novej Vsi.
Prvým predsedom OV SOZZ bol jeho zakladateľ L. Skrak, tajomníkom profesor na SPTŠ
v Sp. Novej Vsi, Ing. Progner. Druhým tajomníkom bol Matej Čurný z ONV v SNV (poľnohospodársky odbor). Na okresnej konferencii v roku 1996 bol zvolený nový výbor s predsedom
Ondrejom Brandoburom a tajomníkom Jozefom Kováčom. V týchto rokoch v okrese Sp. Nová Ves bolo najviac ZO SOZZ a členov. Len ZO SOZZ v Krompachoch mala 400 členov a ako
prvá mala i osadové záhradky. Pomocou uvedených funkcionárov OV SOZZ bolo založených
niekoľko osadových záhradiek priamo v Sp.N. Vsi.
Začiatkom roku 1970, kvôli udalostiam v roku 1968 odišiel z funkcie tajomníka OV SOZZ
Jozef Kováč a jeho funkciu prevzal predseda OV SOZZ O. Brandobur. Za predsedu OV SOZZ
na výborovej schôdzi OV SOZZ zvolili Jaroslava Jureka, ktorý túto funkciu vykonával do roku 1974. Počas tohto obdobia OV SOZZ vykazoval slabšiu činnosť. Koncom roka 1974 do
funkcie predsedu OV SOZZ zvolili Tomáša Aštáryho, ktorý túto funkciu vykonával až do roku
1991, keď zo zdravotných dôvodov požiadal o uvoľnenie. V januári 1976 O. Brandobur sa
vzdal funkcie tajomníka OV SOZZ a na jeho miesto bol znova zvolený J. Kováč, ktorý túto
funkciu zastával až do OK SZZ v roku 1984. Pre chorobu požiadal o uvoľnenie.

OV SZZ
Spišská Nová Ves

ZAKLADANIE ZO SOZZ
Postupne za pomoci funkcionárov OV SOZZ L. Skraka, Ing. Svitka, Brandobura, Kováča založili ZO SOZZ v Richnave, Slovinkách, Veľkom Folkmári, Jaklovciach, Nálepkove,
Gelnici, Kolinovciach, Hrabušiciach, Sp.Tomášovciach a hlavne v Sp.N.Vsi. Najlepšou ZO
SOZZ v okrese bola ZO SOZZ v Krompachoch, ktorá mala aj prvú OZ (osadovú záhradku). Prvá lisovňa ovocia z vlastných prostriedkov kúpila dom za 95 tisíc Kčs v období
výborného vedenia Jozefa Maňovského a revízora Jána Čarnookého. V rokoch 1971
a 1972 za finančnej pomoci Ministerstva poľnohospodárstva a výživy ako i pomocou
brigád, zriadili v dome po renovácii prevádzkové miestnosti s lisovňou, sušičkou a stolárskou dielňou. ZO SOZZ v troch školách v meste viedla besedy a krúžky s mládežou.
Na troch cintorínoch brigádnicky vybudovali vodovody v dĺžke 650 m. Za aktívnu prácu
a angažovanosť v ZO SOZZ Krompachy ÚV v Prahe a neskôr ÚV v Bratislave ocenil prácu
L. Skraka a ďalších funkcionárov čestnými uznaniami. V roku 1977 L. Skraka pri oslavách
20. výročia trvania SOZZ v Bratislave ocenili Zlatou medailou I. triedy. Aktívne boli aj
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ZO SOZZ Smižany, Hrišovce, Kluknava, Sp.Vlachy, Markušovce, osadové
OV SZZ
záhrady v Sp.N.Vsi (dnes Blaumont ), Spiš, Lipa, Rozkvet a ďalšie.
Spišská Nová Ves
Činnosť OV SOZZ, neskôr OV SZZ, dosiahla veľký rozmach pod vedením
predsedu Tomáša Aštáryho, ktorý pracoval v období pôsobenia predsedu OV
i v kontrolnej a revíznej komisii ÚV SZZ (RV SZZ). OV SZZ počas jeho pôsobenia dobre spolupracoval s ústrednými orgánmi v Bratislave, najmä s tajomníkom Mosným.
V tomto období OV SZZ dosahoval veľmi dobré výsledky.
V súčasnosti je v okrese 33 ZO SZZ:
17 ZO SZZ na území mesta Sp. N. Ves
16 ZO SZZ na ostatnom teritóriu okresu. Z toho 2 sú v Gelnici, 2 Krompachoch a 2 v Levoči.
V 33 ZO SZZ je 2322 platiacich členov, z toho je 1313 členov záhradkárskych osád. Počet
žien je 272. Členovia užívajú v okrese 443,65 ha pôdy, z toho je 85,45 ha pôdy v záhradkárskych
osadách. Zvyšok je v pridomových záhradách. V roku 1982 boli založené 4 nové ZO SZZ, a to:
- ZO SZZ Malé pole SNV
- Splav SNV
- Krompachy II.
- Levoča nad vinicou.
V roku 1982 došlo k rozčleneniu ZO SZZ:
ZO SZZ Mier v SNV na ZO SZZ Mier a ZO SZZ Medza nad splavom
ZO SZZ Rozkvet v SNV na ZO SZZ Rozkvet a ZO SZZ Červený jarok.
V referáte predsedu OV SZZ T. Aštáryho na OK SZZ zo dňa 26. mája 1984 sa uvádza:
„Výsledkom dobrej práce za hodnotené obdobie, teda od okresnej konferencie v roku
1982 sú i nasledujúce údaje: Členská základňa OV SZZ vzrástla z 2322 členov na 2567, čo je
nárast o 245 členov. Členovia OV za hodnotené obdobie odpracovali 12 368 brigádnických
hodín na pomoc poľnohospodárstvu pri špičkových prácach, 35 419 hodín v akciách „Z“, vysadili 7049 ovocných stromčekov a 3456 okrasných drevín. Na verejné zásobovanie odovzdali drobnopestovatelia a záhradkári ovocie a zeleninu v hodnote 2 478 O42 Kčs. V spracovateľských zariadeniach ZO SZZ spracovala asi 120 ton menej hodnotného ovocia.“
Okresný výbor SZZ vo svojej činnosti venuje veľkú pozornosť výchove mladej generácie,
a to prostredníctvom krúžkov mladých záhradkárov, založených ZO SZZ na základných školách a PO SZZ. V okrese existuje 13 krúžkov a pri výchove školskej mládeže pracuje 48 vyspelých funkcionárov OV SZZ a ZO SZZ.
V období rokov 1990 - 95 OV reprezentovali 32 členovia, z toho POV bolo 9 - členné. T. Aštáry požiadal zo zdravotných dôvodov o uvoľnenie z funkcie tajomníka OV, jeho funkciu prevzala Anna Kostelníková.
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Na OK SZZ v Sp.N.Vsi uskutočnenej dňa 26. júna 2000 za predsedu OV zvolili
Ing. R. Weaga, túto funkciu zastával do volieb OK dňa 25. júna 2006.
Obdobie rokov 1990 - 2005 poznamenal pokles členskej základne ako i pasivita členov ZO SZZ. Súviselo to najmä so zmenami majetkovo-právnych vzťahov záhradkárov k vlastníctvu pozemkov v ZO SZZ.

Okresná organizácia SZZ v Sp.N.Vsi v súčasnosti združuje členov a zabezpečuje činnosť záhradkárov z troch územných okresov, a to Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča.
V uvedených okresoch je k 1.1.2006 počet základných organizácií a členov:
Okres Sp.N.Ves
- osadové - 27 ZO s počtom členov 1644
- pridomové - 2 ZO s počtom členov 106
Okres Gelnica
- osadové - 3 ZO s počtom členov 121
- pridomové - 3 ZO s počtom členov 69
Okres Levoča
- osadové - 8 ZO s počtom členov 439
- pridomové - 1 ZO s počtom členov 21
Spolu OV SZZ
- osadové - 39 ZO s počtom členov 2204
- pridomové - 6 ZO s počtom členov 196
- OV SZZ celkom 2400 členov
Okresnú organizáciu vedie 15-členný Okresný výbor a 7-členné Predstavenstvo. Okresná
a kontrolná a revízna komisia pracuje ako trojčlenná. Na OK SZZ v júni 2006 za predsedu zvolili Cyrila Klingu, do funkcie tajomníka OV Ing. Tomáša Furiela, za podpredsedu Ladislava Gredeckého, hospodárom sa stal Alojz Andreánsky a vedúcim okresných inštruktorov Ján Miľo.
Eva Moschová a Jolana Gazdúrová sú členkami POV SZZ. OKRK reprezentujú: predseda Milan
Farkašovský, podpredseda Mgr. Jozef Sobinovský a člen Vladimír Holleš.
Okresný výbor a jeho orgán – predstavenstvo, zabezpečuje činnosť okresnej organizácie v súlade s plánom práce, ktorý je vypracovaný na polročné obdobie. Predstavenstvo
sa pravidelne schádza na rokovanie 6-krát do roka a v prípade potreby sa zíde na mimoriadnych zasadnutiach. Rokovania OV sa konajú pravidelne 2-krát v roku, na ktoré sa
pozývajú vyznamenaní a zaslúžilí členovia OV SZZ. Podľa potreby na rokovania POV a OV
sa prizývajú predsedovia tých ZO SZZ, ktorí nemajú vyrovnané členské príspevky alebo
ich výbory sú pasívne.
Pravidelnú kontrolu hospodárenia, prešetrovanie podnetov a sťažností ako i riešenie
susedských sporov v ZO SZZ a kontrolu dodržiavania Stanov SZZ, zabezpečuje Okresná
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a revízna komisia. Predseda OKRK sa pravidelne zúčastňuje zasadnutia POV
OV SZZ
SZZ a správu o činnosti OKRK predkladá na týchto rokovaniach POV a OV.
Spišská Nová Ves
OKRK pravidelne kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami
a nakladanie s majetkom OV SZZ.
OV SZZ prostredníctvom svojich inštruktorov po stránke odbornej zabezpečuje pravidelne každý rok Poradne ochrany rastlín. V oblasti Sp.N.Ves poradňu zabezpečuje C. Klinga, v oblasti Krompách J.Miľo a v oblasti Gelnice L. Gredecký. Odborní inštruktori
sú absolventmi ÚZA.
Za účelom dosiahnutia lepších výsledkov v organizačnej, ale i v odbornej činnosti v ZO
SZZ, má OV SZZ vytvorený zbor aktivistov. Sú to členovia POV SZZ a OKRK. Každý aktivista
má pridelené ZO SZZ. Týmto spôsobom zabezpečujeme obojstranný tok informácií medzi
OV SZZ a ZO SZZ ako aj stále sa zlepšujúce organizačné zabezpečenie členských schôdzí ZO
SZZ. Častá obmena funkcionárov v ZO SZZ mnohokrát zmarí viacročné úsilie aktivistu pre
zlepšenie práce výboru ZO SZZ.
Spolupráca so štátnymi inštitúciami a samosprávnymi orgánmi je na primeranej úrovni.
Darí sa spoločne riešiť problémy, ktoré sa dotýkajú ZO, i keď s konečným rozhodnutím POV
nie je vždy spokojné. V poslednej dobe to bolo najmä pri aplikácii Zákona 64/1997 Zz. OV SZZ
má vytvorenú komisiu, ktorá je nápomocná každej ZO , ktorá požiada o poskytnutie pomoci
pri majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov v okrese Sp.N. Ves. Najviac vysporiadaných
pozemkov máme v okrese Sp.N.Ves, kde sa podarilo vysporiadať 25 ZO a 2 ZO sú v štádiu
ukončenia. V okrese Levoča je situácia zlá, pretože zo 7 ZO majú vysporiadané pozemky len 3
ZO. V okrese Gelnica z troch ZO len jedna nemá vysporiadané pozemky.
V súčasnosti sa nám však vynaložené úsilie a pomoc pri vysporiadaní pozemkov v záhradkárskych osadách vracia späť ako bumerang. Žiaľ, 5 ZO, ktoré ukončili majetkovo - právne vysporiadanie v poslednom období, na členských schôdzach rozhodli o ich zrušení. (Červený
jarok 157 členov, Družba 54 členov, Dubnica 45 členov, Úrbanka 35 členov). V štádiu zániku
v súčasnej dobe sú ďalšie ZO SZZ, ktoré nemajú zaplatené členské príspevky už niekoľko rokov a výbory ZO SZZ sú pasívne.
OV SZZ pozitívne hodnotí oblasť propagačnej činnosti, najmä na úseku výstav ovocia
a zeleniny. Od roku 2001 OV SZZ organizoval každý rok okresnú alebo oblastnú výstavu
OZ. Vážnosť výstav znásobila i časť členov predstavenstva RV SZZ a zástupcov štátnych
inštitúcií. Každoročne OV SZZ pomáha pri organizovaní miestnych výstav, a to najčastejšie v ZO SZZ Krompachy, Gelnica, Levoča, Hrabušice. Pre zvyšovanie odborných vedomostí záhradkárov organizuje odborné prednášky, zamerané na aktuálne problémy
z oblasti ovocinárstva, pestovania zeleniny a chemickej ochrany. Nedarí sa organizovať
spoločné zájazdy na výstavy, pretože ZO SZZ odmietajú finančne prispievať na úhradu
nákladov na prepravu. I napriek tomu, mnoho členov SZZ navštevuje výstavy individuálne. OV SZZ pre zvýšenie odbornej úrovne záhradkárov požičiava videorekordér a kazety,
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ako aj odbornú literatúru záhradkárom, ktorí si chcú individuálne zvýšiť
svoje vedomosti.
Spolupráca s mládežou v súčasnosti je organizovaná v školách v spolupráci
s pedagógmi, ktorí zabezpečujú praktickú výučbu v oblasti pestovania zeleniny
a ovocia. Veľkým prínosom je publikácia „Mládež v záhradke“, vydaná RV SZZ,
o ktorú je v školách i v ZO SZZ veľký záujem.
V minulosti (do roku 1985) sa v okrese ročne odprednášalo 10 až 20 prednášok. V osadových záhradkách sa organizovali kurzy ošetrovania ovocných stromov, ich sadenie a štepenie, doplnené praktickými ukážkami. Ľudové akadémie sa uskutočnili v Krompachoch,
Sp.Vlachoch, Jaklovciach a v Kluknave. Prednášali pracovníci z Klčova, Ing. Župník z Okoličného, Ing. Hričovský, Ing. Hána, Ing. Tokár, o zelenine páni Hambor, Tatarko, Skrak. Inštruktori sa zúčastňovali na školeniach organizovaných ÚV SZZ a nadobudnuté vedomosti uplatňovali v praxi. Boli to: okresný inštruktor L. Krak, Dr. Foldeš, Z. Maňovský, Štefan Tóth. V roku
1970 za vedenia L. Skraka ako vysunutého pracovníka ÚV, usporiadali kurz pre inštruktorov
z okresu v Čakove.
V roku 1985 ÚV SZZ prehodnotil činnosť odbornej výchovy v organizačných zložkách
a schválil nový systém vzdelávania členov SZZ. V rámci tohto vzdelávania bol najvyšší stupeň vzdelávania pre vybraných inštruktorov z celej SR „Ústredná záhradkárska akadémia“.
Záverečnými skúškami a obhajobnou diplomovej práce v roku 1988 ukončil prvý cyklus ÚZA
v Nitre J. Miľo, v roku 1994 druhý cyklus ÚZA Jozef Hagovský, ďalším absolventom ÚZA bol
Cyril Klinga a v roku 2005 Ladislav Gredecký.
V roku 1986 a 1987 OV SZZ organizoval druhý stupeň vzdelávania - Ľudová univerzita záhradkárov. Tento cyklus absolvovalo 18 poslucháčov zo základných organizácií a 4 poslucháči z POV SZZ v Sp. Novej Vsi. Ľudová univerzita, ktorú organizoval OV SZZ v Sp.N.Vsi, končila
záverečnými skúškami.
Od tohto obdobia OV SZZ v Sp.N. Vsi pripravuje v zimných mesiacoch školenia pre
všetkých členov organizovaných v základných organizáciách a prídomových záhradkárov
v priestoroch OV SZZ. Prednášajú inštruktori ÚZA s pripraveným plánom prednášok. Vedúci
inštruktor je Ján Miľo.

OV SZZ
Spišská Nová Ves

VÝSTAVY OVOCIA , ZELENINY – SÚŤAŽE
V minulosti sa miestne výstavy uskutočnili v rokoch 1962,1964,1966,1970,1974,1976
V Krompachoch. Navštívili ich zástupcovia ÚV SOZ Ing.Hána, Štefan Krampl ako i významní
funkcionári KNV v Košiciach a tajomníci OV KSČ. Uvedení funkcionári hodnotili veľmi kladne
organizovanie týchto výstav.
Okresné výstavy ovocia a zeleniny v Sp.N. Vsi sa uskutočnili v rokoch 1965, 1968, 1972,
ďalšie miestne výstavy boli v Smižanoch, Sp.Vlachoch, Kluknave, Markušovciach. Na celo-
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štátnej výstave v Olomouci ZO Krompachy získala dve prvé ceny za výstavné
OV SZZ
exponáty ovocia. Určitý útlm nastal v oblasti výstav v rokoch 1988 - 1998, neSpišská Nová Ves
existujú žiadne zmienky o uskutočnených výstavách.
V roku 1999 sme sa zúčastnili Regionálnej výstavy v Poprade. V roku 2000
OV SZZ Sp.N.Ves usporiadal oblastnú výstavu ovocia a zeleniny v miestnom
Múzeu v Sp.N.Vsi za spoluúčasti ZO okresov Gelnica, Levoča a taktiež družobného okresu
Poprad. Výstavnými exponátmi prispela organizácia zaoberajúca sa pestovaním ovocných
stromčekov z Klčova. Od tohto obdobia OV SZZ organizuje každoročne okresné výstavy.
V činnosti OV SZZ Sp.N.Ves figuruje aj účasť na súťažiach vo viazaní a aranžovaní kvetov.
Na súťaži organizovanej RV SZZ okres Sp. N. Ves zastupovala Ľudmila Tobiášová, žiačka Slavomíra Lesnáková a Veronika Jergová z Krompách. Umiestnili sa viackrát na prvých miestach
a v ďalšom hodnotení na popredných priečkach. Podobné súťaže sa organizovali v rokoch
1972 - 1975. Boli zamerané na ikebanu. Vyškolilo sa 75 žien a 45 študentiek z gymnázia. Na
kurze prednášali Dr. Ing. Ján Sitář a pani Svozilová z Flóry Olomouc.
Cyril KLINGA, predseda
Ing. Tomáš FURIEL, tajomník
OV SZZ Spišská Nová Ves
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OV SZZ V STAREJ ĽUBOVNI SA ORIENTUJE NA MLÁDEŽ

PRÍMESTSKÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SA SKULTÚRŇUJE
Začiatky záhradkárstva v okrese Stará Ľubovňa siahajú do roku 1957, keď vznikol
OV Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu. Po územnej reorganizácii
bol však v roku 1960 pričlenený k okresu Poprad. Prevládali tam záhradkári z Podolínca a Vyšných Ružbách. Po roku 1977, keď ustanovili OV Slovenského zväzu záhradkárov v obnovenom okrese Stará Ľubovňa, sa začalo cieľavedomejšie skultúrňovať
prímestské životné prostredie v lokalitách, ktoré neboli vhodné na poľnohospodársku výrobu.
Pri ceste k slovensko - poľskému hraničnému priechodu Mníšek nad Popradom, na
okraji Pieninského národného parku, sa rozprestiera záhradkárska osada Kobarč, ktorá
mala od začiatku priekopnícke poslanie. Pomáhal ju vytvoriť dnes už nebohý Emil Žec
s bohatými praktickými skúsenosťami, ktoré získal v okrese Spišská nová Ves. Ako prvý
predseda vytvoril vzorový organizačný systém záhradkárskej komunity, ktorú dnes tvorí
takmer 500 členov v osadách Stará Ľubovňa (5), Podolínec (2), Plavnica (1), Chmeľnica
(1). Ešte je potrebné majetkovo-právne vysporiadať pozemky (kedysi rokliny zarastené
krovím) s pôvodnými vlastníkmi, čo má zatiaľ vybavené iba osada Kovanec v Starej Ľubovni. Na zmenu vlastníckych vzťahov sú ešte pripravené osady Podkovanec v Starej
Ľubovni, Pri jazere v Chmeľnici a Korbač v Starej Ľubovni.
Hraničným medzníkom OV SZZ, ktorý v ostatných rokoch priznajme, spohodlnel, bude
ako sa zdá, rok 2005, keď za predsedu zvolili Jána Benku. S tajomníkom Michalom Stašenkom a hospodárom Valentom Blaškom, po absolvovaní Ústrednej záhradkárskej akadémie
v Nitre, vytvorili vzdelávací kalendár pre záhradkárov. Príťažlivo koncipované prednášky
o ekologickej výrobe zemiakov, pestovaní liečivých rastlín či reze drevín, navštívili iba niekoľkí záhradkári. Na besedu o biokompostovaní prišiel dokonca iba lektor. Nádejnejšia je
orientácia na školskú mládež, za ktorou funkcionári chodia na prvé zavolanie, ako napríklad
precízne obrábané políčka ZŠ Komenského v Starej Ľubovni. OV SZZ spolupracuje predovšetkým so Stredným odborným učilišťom - Jarmočná v Starej Ľubovni, ktoré malo prívlastok - poľnohospodárske. Po modernizácii učebných odborov ponúka študentom aj záhradníctvo. Pod dohľadom tajomníka okresného výboru a zároveň učiteľa Michala Stašenka,
vytvorili pre žiakov ovocný sad a biozáhradu. Dobrou vizitkou školy je tohtoročné tretie
miesto Danky Mačugovej na regionálnej súťaži ZÁHRADA PREŠOV, vo viazaní a aranžovaní
kvetov. Nadviazala na staršiu generáciu znalkýň kvetov ako sú Alena Nováková, Pavlína
a Marta Smrekové, Zuzana Trenčíková, Zuzana Gondeková, ktoré veľakrát zabodovali na
republikových súťažiach.
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OV SZZ v Starej Ľubovni nadväzuje na tradičné podujatia (výstavy, súťaže, poradenstvo
o ochrane rastlín), ale organizuje aj nové podujatia, napríklad nultý ročník súťaže školákov – výtvarníkov. Navyše, svojim členom prvý raz sprostredkoval 10-percentnú zľavu na
nákup tovarov vo vybranej záhradkárskej predajni.
Ján Benko
predseda OV SZZ Stará Ľubovňa

OKRESNÝ VÝBOR SZZ V ROŽŇAVE MÁ ZVLÁŠTNE POSTAVENIE

PERSPEKTÍVNA SPOLUPRÁCA
Okres Rožňava sa nachádza v juhozápadnom kúte východoslovenského regiónu v oblasti
Gemera. Táto oblasť je už oddávna známa kvalitnou a bohatou produkciou ovocia, ktoré sa
kedysi vyvážalo aj do zahraničia. Dôkazom toho je vznik „Čerešníckeho spolku“ v roku 1796
v Jelšave. Iniciátorom a hlavným organizátorom bol Samuel Glós, ktorého aktívne podporoval evanjelický farár Pavol Walaský.
Po intenzívnej osvetovej činnosti učiteľa Juraja Beláka v oblasti pestovania ovocia, založili
v obci Honce (Genč) kde pôsobil, v roku 1938 základnú organizáciu slovenskej ovocinárskej
spoločnosti, ktorej bol tajomníkom. Táto organizácia bola aktívna až do roku 1960, keď bol
Juraj Belák preložený do susednej obce Štítnik. V aktívnej činnosti pestovania ovocia pokračoval na novom pracovisku, kde jeho zásluhou i z popudu novovytvoreného Okresného
výboru Slovenského zväzu ovocinárov a záhradkárov – SZOZ (asi v roku 1958), v roku 1962
založili najstaršiu ZO SZOZ v okrese Rožňava. Žiaľ, pod tlakom nových spoločensko-ekonomických zmien táto v roku 2005 zanikla.
Z hľadiska záhradkárskej pôsobnosti má OV SZZ v Rožňave, ako jediný v republike, zvláštne postavenie. V roku 1996 z existujúceho okresu Rožňava oddelili časť územia pre novovzniknutý okres Revúca, ktorý je začlenený do Stredoslovenského kraja, ZO SZZ požiadali
o súhlas zotrvať v pôsobnosti OV SZZ Rožňava, v čom sa im vyhovelo. V dôsledku toho má
okresný orgán SZZ v Rožňave vo svojej pôsobnosti ZO SZZ z dvoch krajov – Stredoslovenského i Východoslovenského.
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K zakladaniu nových ZO SZZ došlo v okrese Rožňava po roku 1980 po úradnom rozhodnutí i pridelení pozemkov nevyužiteľných pre poľnohospodársku
veľkovýrobu, a to k bezplatnému užívaniu pre záhradkársku činnosť. Vytvárali
sa ďalšie ZO SZZ, ktorým do bezplatného užívania pridelili parcelky o výmere
400 m2.
V roku 1979 bolo v okrese Rožňava 11 ZO SZZ so 484 členmi, v roku 1992 23 ZO SZZ s počtom členov 2376. Pod vplyvom nových spoločensko - ekonomických zmien došlo v priebehu
posledných desiatich rokov k postupnému znižovaniu počtu ZO i úbytku členov. Začiatkom
roku 2007 zostalo 16 ZO SZZ s 1287 členmi, pričom je predpoklad, že zaniknú ďalšie, približne
dve (Kečovo, Jablonov nad Turňou). V uvedenom období zanikli ZO SZZ: Predná Hora, Hrhov,
Rakovnica, Rožňavské Bystré, Slavošovce, Dlhá Ves, Rožňava - štátny majetok a Štítnik.
V súčasnosti existuje v okrese Rožňava 11 ZO SZZ: Rožňava - Sever, Rožňava - Sever I, Rožňava - Západ, Rožňava - Juh, Rožňava - Tatrasvit, Dobšiná, Plešivec, Slavec, Hrušov, Kečovo
a Jablonov nad Turňou. Na území okresu Revúca je to 5 ZO SZZ - Revúca I, Revúca II, RevúcaLimba, Jelšava a Chyžné.
Po roku 1976 bol zreorganizovaný zbor odborných okresných inštruktorov. Tvorili ho absolventi vysokých poľnohospodárskych škôl a záhradníckych fakúlt - Ing. Anna Drahošová,
Ing. Ján Tomaško, Ing. Ondrej Tomášik, Ing. Ondrej Slámčik, Ing. Vladimír Hlaváč. Vedúcim
zboru okresných odborných inštruktorov bol a dodnes ním je Ing. Jozef Stohr, CSc., vyučený záhradník a škôlkar, absolvent nižšej a strednej záhradníckej školy, záhradníckej fakulty
vysokej školy, nadobudol vedeckú hodnosť, je kandidátom biologických vied. Pracoval vo
výskumnom ústave ovocinárstva, je čestným členom Ovocinárskej únie Slovenskej republiky.
Bohaté skúsenosti a poznatky, získané v uvedených organizáciách využíva v inštruktorskej
činnosti na prospech SZZ.
Ako člen špecializovanej ZO SZZ - Rosa Klub vo Zvolene, niekoľko rokov vykonával funkciu predsedu súťažnej komisie pri celoslovenských výstavách ruží, ktorých súčasťou je súťaž
O najkrajšiu ružu a najkrajšie aranžmán. Aktuálne odborné články sa pravidelne objavovali
v „Rožňavskom mesačníku“ až do jeho zániku po roku 1990. Pre žiakov ZŠ na ulici Pionierov
v Rožňave sa pripravovali teoreticko-praktické inštruktáže o rozmnožovaní ovocných kultúr
(vrúbľovanie). Pre učiteľov biológie sme pripravili seminár o biológii, pestovaní a ošetrovaní
ovocných kultúr i o aktuálnej problematike dusičnanov v zelenine. S touto problematikou
sme oboznámili i členov ZO SZZ v okrese.
O ovocinárstve, pestovaní rastlín sa mnoho akcií uskutočnilo aj v ZO Revúca, kde bol v tom
období činorodým predsedom Ing. Róbert Ševčík. Zrealizovali sa výstavy na miestnej i regionálnej úrovni, ako boli „Plody Gemera“ za účasti okresov Lučenec, Rimavská Sobota, Košice,
ktorej súčasťou bola i expozícia vín spojená s ochutnávkou. Striedala sa v obciach Jablonov n/T, Hrošov, Hrhov. Pri príležitosti 200 rokov založenia Čerešníckeho spolku sa uskutočnila úspešná výstava v Jelšave.
OV SZZ
Rožňava
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V roku 1980 vznikli v Spišskej Novej Vsi Záhradkárske služby, ktoré slúžili aj
OV SZZ
pre okresy Poprad, Rožňava, Stará Ľubovňa. V Rožňave postupne vznikli tri preRožňava
dajne – v Rožňave, Revúcej a Štítniku. Pripravovalo sa vybudovanie areálu na
spracovanie ovocia v Rožňavskom Bystrom, ktoré sa však z rôznych príčin nerealizovalo. Hlavnou úlohou ZO SZZ bolo zabezpečiť spoľahlivý výkup ovocia od
členov ZO SZZ v okrese, ktoré bolo úspešné.
Okresný výbor SZZ podľa dostupných dokladov bol ustanovený v roku 1958 a riadil činnosť
ZO SZZ v okrese. Prvým predsedom bol Imrich Szabó (1979), tajomníkom, Jozef Koreň, druhým predsedom bol Vojtech Nagy (1979 - 2000), tajomníkmi postupne Jozef Koreň, Ján Kmec,
Ondrej Miškovič. Tretím predsedom bol Ľudovít Kováčik (2000 - 2005), tajomníkom Marián
Kľučovský. Od roku 2005 vykonáva funkciu predsedu OV SZZ Ing. Jozef Stohr,CSc., tajomníkom je Marián Kľučovský. V súčasnom OV SZZ sú: Stanislava Sölešová - hospodárka, Elemír Szoyka
- predseda OKRK. Členovia: Ján Martinský, Ing. Anna Hlaváčová, Ladislav Berecz, Július Sedílek,
členovia OKRK - Štefan Milka, Tibor Tenč. V roku 1989 OV SZZ nadviazal kontakty s Praktickou
školou záhradkára v Prešove - Solivare, bola dohodnutá s Ing. Eduardom Jakubekom vzájomná spolupráca. Dodnes udržiavame dobré kontakty s prešovskou okresnou organizáciou SZZ.
Dobré vzťahy máme s OV SZZ v Lučenci a so špecializovanou ZO organizáciou Rosa klubom
vo Zvolene, kde je aktívnym dlhoročným členom Ing. Jozef Stohr, CSc.
Spoluprácu s ostatnými organizáciami SZZ východoslovenského regiónu považujeme za
perspektívnu, zintenzívni a skvalitní sa tým naša činnosť v spoločnom úsilí zvýšiť spoločenské
uznanie a význam Slovenského zväzu záhradkárov.
Ing. Jozef Stohr, CSc., predseda
Marián Kľučovský, tajomník
OV SZZ Rožňava
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NOVÉ ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE SLOVENSKÉHO
ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
O pestovanie ovocných stromčekov, skalničiek, liečivých rastlín, bonsajov, citrusov a podobne, bol a bude vždy záujem.
Cieľom vytvorenia nových, špecializovaných organizácií bolo podchytiť záujem, pravidelne sa stretávať, rozšíriť členskú základňu, vychovávať nových odborných inštruktorov, zúčastňovať sa na miestnych, okresných, regionálnych a celoslovenských výstavách.
Za týmto účelom vznikli v roku 2006 špecializované ZO SZZ:
ZO SZZ Klub ovocinárov
ZO SZZ Bonsaj klub
ZO SZZ Klub liečivých rastlín
ZO SZZ Klub aranžovania kvetov
ZO SZZ Klub skalničkárov
ZO SZZ Citrus klub
Členovia týchto klubov sa stretávajú raz mesačne. Cieľom je, praktickou formou naučiť členov vrúbľovať ovocné stromčeky, správnym rezom upravovať ich korunky, rozmnožovať okrasné dreviny, spoznávať skalničky, liečivé rastliny, vedieť si dopestovať citrónovník a podobne.
To všetko sa dá naučiť, ak teoretické vedomosti sa dopĺňajú praxou, exkurziami do špecializovaných šľachtiteľsko - výskumných staníc, botanických záhrad, atď.
Členovia ZO SZZ Klub ovocinárov úspešne reprezentujú náš región na okresných, regionálnych a celoslovenských súťažiach v reze a vrúbľovaní ovocných drevín. Súťažiaci, ako
Juraj Semaník, Jozef Antol, Jozef Mačišák, Mojmír Květoň, Ing. Vladimír Roháľ a ďalší, získali
niekoľko popredných umiestnení v takýchto súťažiach. Úspechom je najmä praktická forma
vzdelávania.
Exkurzie, hlavne veľmi dobrá spolupráca klubu s ÚKSÚP vo Vranove, vedie k spoznávaniu
jednotlivých, najmä odolných odrôd jabĺk, vhodných na pestovanie v našich pôdno-klimatických podmienkach. Vidieť vyše 100 odrôd jabĺk priamo na stromčekoch s praktickou ukážkou
pestovania Ing. Jána Sabola, je najlepšou školou pre každého člena.
Klub ovocinárov bude pokračovať vo svojej činnosti, s cieľom postupne získavať nových členov, dosiahnuť, aby najširšia verejnosť mala možnosť sa oboznámiť s hlavnými
zásadami pestovania ovocných stromov, najmä uplatňovať správny rez, výživu, pestovateľský tvar, pestovať nižšie tvary stromčekov. Spoluprácou so starostami obcí pomôcť zorganizovať miestne súťaže v obciach a takouto formou pomôcť záujemcom správne pestovať a ošetrovať ovocné stromy.
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Klub liečivých rastlín sa stretáva pravidelne počas vegetácie v Praktickej škole záhradkárov v Solivare, kde je vysadených niekoľko druhov liečivých rastlín. Opäť spoznávanie jednotlivých druhov priamo na stanovišti, ich pestovanie a využitie je najlepšou školou pre nových
členov. Veľmi dobrá spolupráca klubu s OV SZZ Stará Ľubovňa a bohaté skúsenosti Ing. Oravca, ktorý je dlhoročným a veľmi skúseným odborníkom v pestovaní a využití liečivých rastlín,
je zárukou, že záujem o liečivé rastliny sa bude naďalej rozširovať, hlavne exkurziami, výmenou sadbového materiálu, vzájomnou spoluprácou sa aj tento klub bude stále rozrastať.
Bonsaj klub a Citrus klub sa snaží svoje teoretické vedomosti dopĺňať praktickými ukážkami, najmä návštevou Botanickej záhrady v Košiciach. Je radosť počúvať Ing. Ota Tokára
a ďalších odborných inštruktorov, aké základne podmienky vyžadujú rôzne druhy rastlín na
pestovanie, kedy a akým spôsobom očkovať citrónovníky, mandarínky, pomaranče.
Klub aranžovania kvetov pripravuje svojich členov najmä na miestne a regionálne súťaže v aranžovaní kvetov počas Dňa záhradkárov, výstavy Záhrada Prešov a pod. Najlepšie
členky sa zúčastňujú celoslovenských súťaží, ktoré organizuje RV SZZ Bratislava. Aj táto novozaložená organizácia sa snaží pre svoju činnosť získať obetavé inštruktorky, spolupracovať
s dôchodcami z iných klubov. Členovia klubu sa snažia spolupracovať aj so žiakmi zo základných a stredných škôl. Veľmi dobrá spolupráca je najmä so ZŠ Májová, na sídlisku Sekčov,
kde žiaci sa raz týždenne stretávajú na záhradníckom krúžku a veľmi aktívne sa zúčastňujú
miestnych a regionálnych súťaží vo viazaní a aranžovaní kvetov, s cieľom čo najlepšie reprezentovať školu a región.
Klub skalničkárov vedie skúsený a zanietený odborník Dr. Ján Misál. Stretávania počas vegetácie priamo v areáli záhradkárskej osady, kde je vysadených vyše 100 druhov rôznych skalničiek,
vedie priamo k spoznávaniu jednotlivých druhov. Členovia majú možnosť vidieť ako rastú, kvitnú, aké majú nároky skalničky priamo na stanovišti. Klub spolupracuje a dopĺňa jednotlivé druhy
skalničiek s veľmi aktívnym skalničkárskym klubom: ZO SZZ Skalničkár klub Nitra – Zobor.
Špecializovaný Gladiol klub, ktorý vedie odborný inštruktor Ján Jeník, je veľmi aktívny
na miestnych, okresných a celoslovenských výstavách, nielen v Prešove a Bardejove, ale na
celom Slovensku.
Nové, základné organizácie SZZ, budú spolupracovať aj s ďalšími klubmi, ktoré majú svoje
bohaté skúsenosti aj v iných regiónoch Slovenska, vzájomnými stretnutiami, exkurziami, výmenou odborných skúseností.
Eduard Jakubek
Kontakt:
www.zahradkaripresov.wz.cz
e-mail: jakubek.family@stonline.sk
Ing. Eduard Jakubek, Lesnícka 33, 08005 Prešov – Solivar
Tel. č.: 051/7755251, 0908 190 737
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TRADÍCIE VIDIECKYCH ZÁHRAD

UŠĽACHTILÁ ZÁĽUBA PESTOVANIA LIEČIVÝCH
RASTLÍN SA Z VIDIECKYCH ZÁHRAD VYTRÁCA
Vidiecke či gazdovské záhrady majú na Slovensku bohatú tradíciu. Nevlastnili ich iba sedliaci, ale aj najmenší gazdovia, hospodáriaci na takej malej výmere polí, že to nestačilo uživiť
rodinu. Preto bolo potrebné privyrábať si najmä v zime inou prácou, napríklad v lese alebo
rôznou domácou výrobou.
Tak ako každý iný kraj má svoje rázovité stavby, kroje, nárečie, zvyky a povery, majú aj
vidiecke záhradky v každom kraji osobitý charakter. Niektoré druhy rastlín môžeme vidieť
vari v každej dedine, nech už to je na východnom Slovensku či v Bratislave, iné druhy zasa
nájdeme iba v určitom kraji, kde majú obyčajne už stále ľudové názvy. V inom kraji sú tieto
rastliny neznáme a ich názov nikomu nič nehovorí. Pri niektorých sa zasa zabudlo na aký účel
sa predtým pestovali, ale zostávajú súčasťou záhradky.
Starú tradíciu vo vidieckych záhradkách majú liečivé byliny. Pestovali ich naši starí otcovia
i pradedovia, a keďže ich nikto zo zeme nevykopal, zostali tam dodnes. Niektoré byliny sa
sadili preto, že sa k nim viazala nejaká povera alebo ľudový zvyk. Včelár si zasa do záhradky
nasadil v malom množstve rastliny medonosné, i keď nemohol rátať s tým, že mu poskytnú väčšiu znášku nektáru. Okrem úžitkových rastlín sa pestovali aj rastliny okrasné, pretože
dedinský človek mal kvety vždy v obľube, aj keď mu okrem krásy neprinášali žiaden úžitok.
Svedčia o tom rôzne kvety v oknách, ktoré najmä v okienkach starých drevených chalúp uberali občanom aj z toho mála svetla, ktoré preniklo do izby.
Z liečivých rastlín sa v záhradkách pestovali ligurček, mäta, medovka, žihľava, z korenia
majorán, saturejka, pažítka, petržlen. Trpenými burinami v záhradke boli v primeranej miere
lastovičník, používaný proti bradaviciam a žihľava dvojdomá, ktorej mladé lístky sa pridávali
do veľkonočnej plnky a na jar boli nevyhnutnou prísadou do krmiva pre kuriatka a húsatká.
STARÉ ZÁHRADY ZANIKAJÚ
Rovnako ako miznú z vidieka staré ľudové zvyky, zanikajú aj staré záhradky a rastliny v nich
pestované. V Poľsku a Maďarsku preto v skanzenoch, kam sa preniesli staré stavby a udržiavajú sa ako múzeá v prírode, uchovávajú aj staré záhradky, v ktorých sa pestujú a ošetrujú
úžitkové, liečivé i okrasné rastliny. V Rumunsku sa stále na vidieku udržuje stará tradícia pestovania úžitkových a okrasných rastlín, z ktorých niektoré majú špeciálny účel pri oslavách
sviatkov, svadbách a podobne. Rovnako sa udržiavajú staré kláštorné záhradky a do niektorých prenikajú nové okrasné rastliny. Krásne vidiecke záhrady so starou tradíciou možno vi-
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dieť aj na starej Rusi. Mimoriadna starostlivosť sa tam venuje zeleni v mestách, a to aj v oblastiach s veľmi nepriaznivými klimatickými podmienkami, pretože každý kúsok nezastavanej
plochy je vysadený okrasnými stromami, kríkmi či kvetmi.
Na Slovensku sa zachovalo a zachránilo pred zánikom mnoho vidieckych stavieb, ktoré
slúžia ako rekreačné chalupy, niekde sa podarilo zachrániť aj väčšie usadlosti, ako mlyny a podobne. Záhradky pri nich však väčšinou nedopadli dobre, zostali v nich len rastliny, udržujúce sa aj bez starostlivosti človeka, pretože nový majiteľ založil záhradu či sad podľa vlastného
vkusu, bez ohľadu na tradície a často aj veľmi nešetrne voči domácemu prostrediu. Vyrúbal
staré ovocné stromy odolných odrôd, vyplienil okrasné i úžitkové kríky a namiesto nich vysadil módne zakrpatené ihličnany. V ostatnom čase sa prejavuje záujem o pestovanie tzv.
botanických druhov okrasných rastlín, t.j. pôvodných divých druhov, z ktorých boli vyšľachtené záhradné tulipány, pivónie a podobne. Bolo by vhodné, keby sa táto ušľachtilá záľuba
sústredila aj na rastliny starých vidieckych záhradiek.
Ing. Vlastimil Bartko
publicista
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VÝROBA LIEČIVÝCH, AROMATICKÝCH A KORENINOVÝCH RASTLÍN JE
ZAUJÍMAVÁ

VÝRAZNEJŠIE VYUŽITIE V ZÁHRADKÁRSKYCH OSADÁCH
Liečivé, aromatické a koreninové rastliny (ďalej LAKR) sú nezastupiteľnými produktmi používanými v potravinárskom, kozmetickom a farmaceutickom priemysle, ktoré sú zložkami
dennej potreby obyvateľstva.
Ich dôležitosť si uvedomoval aj Slovenský ovocinársky spolok, ktorý už v roku 1939
založil v štruktúre spolku „Odbor pre liečivé a príbuzné rastliny“. Roky 1935 - 1965 boli
výrazné pre využívanie chemických látok, liečivé rastliny a prírodné látky sa nahradzovali výrobou syntetických produktov, predovšetkým v kozmetickom a farmaceutickom
priemysle. Koniec 20. storočia bol charakteristický pre návrat pestovania a využívania
LAKR na vyššej úrovni prostredníctvom veľkoplošnej výroby v poľnohospodárskych
podnikoch, v školách, ale aj záhradkárskych osadách. Tento trend pretrváva dodnes.
Výroba LAKR je tiež ekonomicky zaujímavá predovšetkým v podhorských a horských
oblastiach, kde nie je možné využívať široké spektrum teplomilných rastlín, ovocia a zeleniny. Preto v 80 - tych rokoch minulého storočia sa začali zaoberať pestovaním, pozberovou úpravou a spracovaním LAKR poľnohospodárske podniky, ako PD Nová Ľubovňa,
Plavnica, Hniezdne, Bohatá - Hurbanovo, Agrokarpaty s.r.o., Sedop - Podkylava, neskôr
Zelex Slovakia Hurbanovo a Biovex Michalovce. Touto činnosťou sa zaoberajú aj rodinné podniky a jednotlivci s pozitívnym hospodárskym výsledkom. To dáva predpoklad
pre pestovanie LAKR a ich využitie v záhradkárskej praxi. Je preto potrebné urobiť viac
pre získavanie poznatkov v tejto oblasti prostredníctvom okresných výborov záhradkárskych osád.
Len krátka úvaha, laickým spôsobom ku štruktúre zastúpenia LAKR na pozemkoch v záhradkárskych osadách, ktoré je možné zatriediť ako:
1. známe a využívané
2. známe s možnosťou širšieho využitia
3. nevyužívané, považované za buriny
4. pestované a zberané ako liečivé rastliny
Sortiment známych a využívaných LAKR je najbohatší tam, kde je možné zatriediť aj
niektoré druhy z hlavných plodín zeleniny a technických rastlín ako cesnak, cibuľa kuchynská, kapusta hlávková biela, kukurica siata, ľan úžitkový, mak siaty, melóny, mrkva obyčajná,
paprika ročná, slnečnica ročná, tekvica obyčajná, zemiaky a ďalšie. Keď je ich spracovanie
nevhodné pre potravinárske účely, využijú sa účinné látky z celej rastliny alebo časti rastlín
pre farmaceutické potreby.
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Známe plodiny s možnosťou širšieho využitia sú pri produkcii drobného ovocia a ďateliny
červenej. Pozornosť si zaslúžia ostružina krovitá (černica) a ostružina malina, ktorých listy sú
veľmi žiaduce pre liečebné účely, tiež listy a ročná nadzemná časť ríbezle čiernej, kde je obsah účinných látok pre farmaceutické spracovanie vyšší ako v plodoch.
Klasicky využívané pozemky v záhradkárskych osadách majú zastúpenie liečivých rastlín,
ktoré nevyužívame, lebo sú považované za buriny v trávnom poraste (alchemilka obyčajná,
fialka, hluchavka biela, žihľava dvojdomá, kostihoj lekársky, kuklik mestský, kýchavica biela,
nevädza poľná, očianka roztoková a podobne), ale aj na obrábaných oraných plochách (lipkavec, praslička roľná, pastierska kapsička, púpava lekárska, pýr plazivý a ďalšie).
Plodiny pestované a zberané ako liečivé rastliny sú v sortimente zastúpené v počte viac
ako 120 druhov v klimatickom pásme od nižších po horské oblasti našej republiky, a preto
v perspektíve rátame s ich výraznejším využitím v záhradkárskych osadách.
Ing. Viliam ORAVEC, CSc.
predseda OZ „Rumanček“
Združenie výrobcov
aromatických a tonizujúcich rastlín

60

50 ROKOV ORGANIZOVANÉHO ZÁHRADKÁRSTVA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

REZ JABLONÍ A HRUŠIEK
Rezom ovocných stromov veľmi ovplyvňujeme rodivosť. Tým, že v predchádzajúcich rokoch sme nesprávnym rezom, t. j. skracovaním jednoročných výhonkov o jednu tretinu poskracovali koncové prírastky, vytvorili sa na koncoch ovocných stromov ešte väčšie rozvetvenia, získali sme tzv. „metlu“ s bohatým rozkonárením, pričom na týchto výhonkoch nemáme
kvetné púčiky, len listové, takže tieto výhonky nerodia. Ak rez opakujeme každý rok, sme
z toho nešťastní, pretože stromy tvoria rok čo rok stále viac výhonkov bez rodivosti.
Nesprávny rez výhonkov, t. j. skracovanie, prináša len tvorbu ďalších výhonkov bez plodnosti.
Týmto, tzv. skracovaním koncových prírastkov, vytvárame a zahusťujeme koruny stromov,
pričom sme sa snažili znížiť dosiahnutú výšku výhonkov a konárov. Dosiahli sme však pravý
opak, stromy rastú ešte rýchlejšie a nerodia. Pri jednoročných výhonkoch týchto druhov, ak
chceme, aby sa vytvorili kvetné púčiky, to znamená, aby listové púčiky na výhonkoch sa premenili na kvetné, nesmieme jednoročné výhonky skracovať, ale ponecháme ich jeden rok
bez skrátenia, a tým vytvoríme na jednoročných výhonkoch plodonosný obrast, to znamená,
že ovocné stromy vytvoria kvetné púčiky a rodia.
 Ako znížime výšku stromov, ktorú sme dosiahli pravidelným, nesprávnym skracovaním?
Rozkonárenie, to znamená vytvorenie 3 – 5 výhonkov po predchádzajúcom nesprávnom
skracovaní, upravíme takto:
Rez na bočný výhonok - Na každom rozkonárenom konáriku, rezom odstránime úplne od
základu všetky 3 – 4 výhonky a ponecháme len jeden bočný výhonok, ktorý však nesmieme
skrátiť, jeden rok ho ponecháme úplne bez skrátenia, pričom výhonok za jeden rok vytvorí
z listových púčikov plodonosné kvetné púčiky, čím sa vytvorí budúca úroda.
 Ak je jednoročný výhonok veľmi dlhý a zasahuje do ďalšieho stromčeka, kedy ho
vlastne skrátime?
Jednoročný výhonok neskracujeme tým, že ho ponecháme od jari do septembra bez skrátenia, vytvorí výhonok plodonosné púčiky, ale súčasne v niektorej časti výhonka sa okrem
plodonosných púčikov na výhonku vytvorí bočný, kratší výhonok a po zbere úrody alebo až
v predjarí na budúci rok, upravíme dĺžku výhonka rezom na bočný výhonok, pričom bočný
výhonok nesmieme skracovať a postupne to opakujeme v ďalších rokoch.
Rezom na bočný výhonok znížime dĺžku výhonku a súčasne dosiahneme na výhonku plodonosný obrast.
 Tento rez platí pre všetky druhy ovocných stromov alebo len pre jablone?
Takýmto spôsobom, to znamená neskracovaním jednoročných výhonkov, režeme okrem
jabloní aj hrušky, slivky a čerešne. Ak by sme tieto ovocné druhy skracovali, čo robí väčšina
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záhradkárov, dosiahli by sme opäť len a len bohaté rozkonárenie tzv. „metly“, kde sa netvorí
plodonosný obrast, čiže ovocné druhy nesmieme skracovať, ale jednoročné výhonky ponecháme celé, a tým, že na nich nerobíme žiadny zásah, jednoročné výhonky s listnatými púčikmi sa postupne premenia na púčiky kvetné.
 Čo však s vysokými korunami stromov, kde sme v predchádzajúcich rokoch uplatňovali nesprávny rez?
Ak sme nesprávnym rezom dosiahli vysoký vzrast stromov, musíme presvetľovacím rezom
koruny stromov upraviť a znížiť. Po zbere plodov alebo na jar z korún stromov odstránime vo
väčšine prípadov vnútorné rozkonárenia, pričom režeme s otáčavou pílkou tak, že vnútorné
hrubé konáre odrežeme až pri rozvetvení a bočný, vhodne umiestnený konár, ponecháme.
Každý takýto konár má ďalšie bočné rozkonárenia, kde postupujeme podobne, to znamená,
vrchné rozvetvenia odstraňujeme a bočný konár ponecháme. Týmto spôsobom sa snažíme vytvoriť dostatočne vzdušnú a riedku korunu stromov, kde má prístup slnko a vzduch.
Ovocný strom, ak má veľký počet konárov, prináša veľa drobných, menej kvalitných plodov
s nízkou cukornatosťou.
Týmto spôsobom môžeme o niekoľko rokov znížiť výšku ovocných stromov o 1/3 až polovicu, dosiahnuť lepšie ošetrovanie, zber, rez stromov a pod.
 Ako reaguje ovocný strom po hlbokom reze?
Tým, že ovocné stromy boli 15 - 20 rokov nesprávne rezané a urobíme opravný hlboký rez,
ovocné stromy v ďalšom roku vyháňajú jednoročné výhonky, tzv. vlky a vytvárajú a prehusťujú korunu stromov. Rezom tieto vlky už počas vegetácie odstraňujeme, úplne na konárový
krúžok, môžeme ich pokiaľ sa to dá aj vylamovať, pričom niektoré z nich môžeme ponechať
ako vhodný budúci obrast, na ktorom sa postupne vytvoria plodonosné púčiky.
Po týchto hlbokých rezoch sa nesmieme vrátiť k predošlému návyku skracovania o 1/3 dĺžky, pretože by sa na výhonkoch vytvárali tie isté chyby, to znamená, len a len rozkonárenia
s veľkým množstvom jednoročných výhonkov, na ktorých nie sú kvetné púčiky.
 Je potrebné po hlbokých rezoch ošetrovať rezné rany?
Všetky väčšie rezné plochy zatrieme štepárskym voskom alebo latexovou farbou. Pri rezoch dávame však pozor, aby sme nevytvárali čapíky, ale aby rez bol urobený na konárový krúžok, aby
sa rezná rana rýchle zahojila, to znamená, že k tomu potrebujeme kvalitný záhradnícky materiál.
 Týmto rezom, to znamená odstraňovaním nadbytočných konárov, pokračujeme aj
v ďalších rokoch?
Ovocné druhy ako sú jablone, hrušky, čerešne a slivky takto upravujeme každý rok, pričom
môžeme ich presvetľovať po zbere úrody alebo v predjarnom a jarnom období. Jednoroč-
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né výhonky neskracujeme, len podľa pestovaného spôsobu upravujeme, t.j. vyväzujeme do
mierne šikmej a vodorovnej polohy, len nie skracujeme.
 Kedy režeme čerešne a slivky?
Kôstkoviny, ale aj ďalšie ovocné druhy, môžeme presvetľovať hneď po zbere úrody. Väčšie
stromy čerešní režeme s dozretými plodmi, pričom zrelé čerešne na zemi môžeme pokojne
pooberať. Aj vysoké koruny môžeme znížiť na potrebnú výšku tak, aby koruny stromov boli
nižšie, aby sme dozrievajúce plody mohli pokojne pozberať. Hrubšie konáre stromov režeme na dvakrát tak, aby sme nepoškodili ďalšie konáre. Najprv odstraňujeme na konárový
krúžok vnútorné, do koruny stromov rastúce konáre a postupne presvetľujeme celú korunu
stromov. Rezné rany opäť zahladíme a zatrieme štepárskym voskom alebo latexovou farbou.
Podobne pri reze postupujeme aj pri slivkách.
 Akým spôsobom režeme štíhle vretená jabloní?
Štíhle vreteno je veľmi vhodným tvarom pre pestovanie v záhradkách. Stromčeky sú nízke,
ovocie pekne sfarbené a všetky práce môžeme robiť zo zeme, nepotrebujeme rebríky a podobne.
Základom pestovateľského úspechu, okrem dôkladnej prípravy pôdy je výber vhodných,
voči chorobám odolných odrôd, ktoré sú naštepené na slaborastúcich podpníkoch, ako je
napr. podpník M 9.
Ovocné stromčeky po výsadbe skrátime na výšku 40 - 50 cm. Po reze vyrastú bočné výhonky, ktoré počas vegetácie vyväzujeme do vodorovnej a mierne šikmej polohy, k vybudovanej
drôtenke. Jednotlivé výhonky vyväzujeme na jednu a druhú stranu od kmeňa tak, aby si vzájomne neprekážali v raste. Tie letorasty, ktoré sú nadbytočné, odstránime celé od základu.
Výhonky, ktoré ponecháme, nikdy neskracujeme. Skrátime vždy len stredný výhonok (predlžovanie kmeňa), aby sa nám aj v ďalších rokov vytvárali bočné výhonky, ktoré každoročne
vyväzujeme k drôtenke, bez skracovania. Zásada rezu je tá istá, len spôsob pestovania, tvarovania je plošný v smere vybudovanej drôtenky.
PESTOVANIE MARHÚĽ A BROSKÝŇ
V posledných rokoch vďaka vyšším priemerným teplotám, môžeme aj v našich pôdno - klimatických podmienkach dopestovať kvalitné plody broskýň a marhúľ.
 Marhule a broskyne režeme podobne ako jadroviny?
Presvetľovací rez marhúľ a broskýň je odlišný. Tieto druhy v mesiaci jún skracujeme o 1/3,
tzv. Šittovým rezom, to znamená, že pri marhuliach tie letorasty, ktoré do tohto obdobia
vyrastú, skracujeme o 1/3 dĺžky. Tým, že letorast v júni skrátime, do augusta sa na letoraste
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vytvorí viac bočných letorastov, tzv. rozkonárenie výhonkov. Po tomto rozvetvení výhonkov,
už postupujeme podobne ako sme uplatňovali rez pri jadrovinách, to znamená, že v auguste
po zbere úrody už tieto letorasty neskracujeme, ale rez robíme na bočný, z koruny rastúci
výhonok, ktorý už v tomto období neskracujeme.
Rez na bočný výhonok. Odstránia sa len vrchné, kolmo rastúce letorasty, bočný výhonok
ponechávame bez skrátenia.
Broskyne a marhule môžeme po zbere plodov presvetľovacím rezom upravovať, čím vytvárame vzdušnú kotlovitú korunu stromov.
 Môžeme tieto druhy presvetľovať aj v jarnom období?
Pokiaľ rez neurobíme po zbere plodov, môžeme tieto teplomilné ovocné druhy rezať aj
v jarnom období. Rez sa snažíme posunúť čo najbližšie ku kvitnutiu stromov, pretože pri skorom predjarnom reze môžu prísť ešte silné mrazy a môžu ponechané konáriky poškodiť.
 Ako režeme ríbezle a kedy?
Drobné ovocie môžeme presvetliť hneď po zbere ovocia alebo skoro na jar. Na ríbezliach
a egrešoch ponechávame len 1 až 3 - ročné konáriky a všetky štvorročné a staršie konáre odstránime. Celkový počet konárikov nesmie byť väčší ako 7 - 12 konárov tak, aby sme mali približne rovnaké zastúpenie jednoročných, dvojročných a trojročných konárikov. Štvorročné
konáriky už prinášajú menšie plody, ľahko ich spoznáme, sú viac rozvetvené a farba kôry dreva je čierna. Pravidelným rezom dosiahneme vždy dobrú kondíciu kríkov a peknú, vyrovnanú
veľkosť plodov.
 Ako režeme egreše?
Spôsob presvetľovania je podobný ako pri ríbezliach, len rez jednoročných výhonkov je odlišný. Pri egrešoch jednoročné výhonky skracujeme podľa intenzity rastu na 2 - 8 púčikov, týmto
rezom dosiahneme vždy tvorbu jednoročných výhonkov, ktoré každoročne skracujeme.
 Ako režeme maliny?
Raz rodiace maliny, ako je napr. Bulharský rubín, rodia na jednoročných výhonkoch, to
znamená na tých, ktoré vyrástli od jari do jesene a úrodu prinášajú na budúci rok. Všetky jednoročné výhonky skrátime o 20 - 40 cm, podľa mohutnosti rastu. Tým, že skrátime výhonky,
podporíme tvorbu bočných letorastov, a tým dosiahneme vyššiu úrodu a krajšie plody.
Všetky výhonky malín, ktoré nám priniesli úrodu v tomto roku, už v budúcom roku nerodia, sú suché. Ľahko sa lámu, preto ich všetky odstránime.
Maliny, dvakrát rodiace, režeme podobne, úrodu po jarnom reze a vyrastení letorastov prinášajú až do neskorých jesenných mrazov. Veľmi kvalitnou odrodou je napr. odroda Polka,
Medea a pod.
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 Aký rez uplatníme pri černiciach?
Beztŕňové černice, ako je napr. odroda Thornfree, prinášajú úrodu podobne ako maliny na
jednoročných výhonkoch. Všetky výhonky, ktoré v minulom roku zarodili odstránime, sú už
suché a viac úrodu neprinesú. Jednoročné výhonky černíc o jednu tretinu skrátime a vyviažeme k pripravenej konštrukcii. Tým, že výhonky skrátime, dosiahneme lepšie rozvetvenie
letorastov, a tým aj lepšiu rodivosť.
VÝSADBA OVOCNÝCH STROMOV
Príprave a výsadbe ovocných stromčekov venujeme značnú pozornosť. Pred výsadbou
pôdu dôkladne pripravíme. Najlepšie je pozemok rok pred sadením dobre vyhnojiť organickým hnojivom, najlepšie vyzretým maštaľným hnojom alebo kompostom. Na jar vysadiť
vhodnú predplodinu, napr. zemiaky a na jeseň vysádzať ovocné stromčeky.
Aspoň mesiac pred výsadbou vykopeme 40 - 50 cm hlboké a 80 cm široké jamy, do ktorých
už nedávame čerstvý maštaľný hnoj, môžeme ako zásobné hnojenie použiť niektoré pomalšie pôsobiace priemyselné hnojivá, ako je superfosfát a síran draselný.
Po vykopaní a prevzdušnení jamy, zahádžeme ju kvalitnou ornicou, zatlčieme koly a necháme pôdu do výsadby uľahnúť.
 Kedy je najvhodnejší termín výsadby?
Stromčeky je najlepšie vysádzať na jeseň. Vykopané ovocné stromčeky z ovocných škôliek
musia byť stále v zemi, aby koreňové vlásočnice nezaschli. Po nakúpení ovocných stromčekov upravíme koreňovú sústavu, t.j. mierne skrátime korienky a namočíme na 6 - 12 hodín do
vedra s vodou.
 Ako postupujeme pri výsadbe?
Stromčeky sadíme tak, aby miesto očkovania bolo po výsadbe nad povrchom pôdy. Do
jám nikdy nedávame čerstvý maštaľný hnoj, pretože by nám popálil jemné koreňové vlásočnice. So stromčekom mierne natriasame, aby sa okolo korienkov dostala kyprá, drobnohrudkovitá ornica. Ak jamu zahádžeme po miesto očkovania zeminou, stromčeky dobre zalejeme
vodou. Keď voda za určitý čas vsiakne do pôdy, k stromčekom nahrnieme do výšky 15 - 25 cm
zeminu, ktorá chráni miesto očkovania a súčasne zabraňuje vyparovaniu vody z pôdy.
 Ako skracujeme stromčeky po výsadbe?
Ovocné stromčeky vysadené v jesennom období, vždy skracujeme až na jar. A tu robíme
najväčšiu chybu. Tým, že korunku, to znamená jednotlivé výhonky neskrátime alebo skrátime len trocha, dosiahneme to, že takto vysadené stromčeky rastú v ďalších rokoch len veľmi slabo, prípadne vyschnú alebo nerastú vôbec. Koreňová sústava ovocných stromčekov
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je veľmi slabá a nestačí zásobovať živinami nadzemnú časť koruny, preto stromčeky často
vysýchajú a stromček sa veľmi vysiľuje.
 Ako a o koľko máme výhonky skrátiť?
Základom pestovateľského úspechu zakorenenia a vytvorenia budúcich základných rodiacich výhonkov je v tom, že v prvom roku po výsadbe všetky ponechané bočné výhonky skrátime na dĺžku približne 5 - 10 cm. Po takomto hlbokom skrátení, stromčeky vytvoria do jesene
silné jednoročné výhonky, ktoré už v ďalších rokoch vôbec neskracujeme, len odstraňujeme
všetky bočné výhonky, ktoré sú nadbytočné a tie, ktoré na ovocnom stromčeku ponecháme,
už neskracujeme vôbec.
 A čo jarná výsadba stromčekov?
Jesenná výsadba je vždy výhodnejšia. Ovocné stromčeky sadíme na jar len vtedy, ak sme
nestihli na jeseň. Dobre výsledky sú vtedy, ak sú stromčeky cez zimné mesiace v ovocných
škôlkach uložené tak, že nedôjde k namrznutiu koreňovej sústavy a nestratí sa z ovocných
stromčekov voda, to znamená, že sa nepredávajú stromčeky polosuché. Počas jarných výstav
sa predá veľmi veľa stromčekov, no výsledok ujímateľnosti je dosť nízky, zvlášť vtedy, ak korunku, to znamená všetky ponechané jednoročné výhonky, neskrátime na dĺžku 5 - 10 cm.
Ovocné stromčeky po výsadbe dobre zalejeme, pred výsadbou ich 1 - 2 dni ponecháme
vo vedre s vodou. Po výsadbe k zaliatym stromčekom mierne nahrnieme zeminu, počas vegetácie kypríme a pokosenú trávu dávame okolo stromčekov, aby sme šetrili pôdnou vlahou
a vytvárali lepšiu mikroklímu pre zakorenenie a rast ovocných stromov.
Ovocné stromčeky by sa mohli vysádzať počas celého vegetačného obdobia, pokiaľ by boli
v ovocných škôlkach pestované v nádobách. Ujímateľnosť takýmto spôsobom dopestovaných
stromčekov je veľmi vysoká a súčasne sa dosiahne aj skoršia rodivosť vysadených stromčekov.
VÝŽIVA A HNOJENIE OVOCNÝCH STROMOV
Základom pestovateľského úspechu okrem správneho rezu je, aby sme výživou každoročne podporovali rast a rodivosť ovocných stromov. Každý ovocný druh potrebuje základné
a stopové prvky.
Kedy a ako hnojiť?
Organické hnojivá, ako dobre vyzretý maštaľný hnoj a kompost, do pôdy zapracujeme raz
za 4 - 5 rokov. Priemyselné hnojivá ovocné stromčeky potrebujú pravidelne, to znamená, že
okolo stromčekov, ale najmä po obvode koruny stromov, kde je najviac koreňových vláskov,
každoročne v predjarnom období rozhodíme viaczložkové granulované hnojivá, ako je napr.
Cererit, NPK a podobne.
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Tieto hnojivá je potrebné dopĺňať listovými tekutými viaczložkovými hnojivami, ako je
napr. Harmavit, Fytovit a podobne.
 Ako používať listové hnojivá v záhradke?
Listové hnojivo Harmavit sa používa v 0,2 % koncentrácií, to znamená, že 0,2 dl tekutého
hnojivá rozmiešame v 10 litroch vody a týmto roztokom postriekame listovú plochu ovocných drevín. Postrek opakujeme 2-krát, pričom postrekovanie ukončíme do konca júna. Súčasne do postrekovača pridáme aj vhodné prípravky proti hubovým chorobám a škodcom.
Každý list má prieduchy a tie dokážu rozpustené hnojivo ihneď prijať a podporiť rast, rodivosť
a celkovú kondíciu stromov.
 Ako používame trus z drobných hospodárskych zvierat?
Slepačí a zajačí trus je veľmi cenné hnojivo, ktoré je nenahraditeľné nielen pre zeleninárstvo, ale je vynikajúcim hnojivom pre všetky ovocné druhy.
Slepačí trus necháme jeden a viac mesiacov dobre nakvasiť a potom ho riedime v pomere
1:10 s vodou, t.j. 1liter slepačieho trusu premiešame s 10 litrami vody a môžeme 1 - 2 krát
prihnojiť všetky ovocné stromčeky. Prihnojovanie však ukončíme do konca júna. K tejto zálievke tiež pridávame 0,2 % listové hnojivo, napr. Harmavit.
CHOROBY A ŠKODCOVIA OVOCNÝCH STROMOV
Počas vegetácie značné problémy spôsobuje výskyt rôznych druhov chorôb a škodcov.
 Ako a kedy začínať striekať?
Ovocné stromčeky po správnom reze a dobrej výžive striekame proti chorobám a škodcom. Veľmi dôležitým postrekom je najmä zimný postrek ovocných stromov 5 % Sulkou, t.j.
0,5 litra prípravku rozmiešame s 10 litrami vody a dôkladne počas zimných mesiacov december - marec postriekame všetky ovocné stromy. Týmto postrekom obmedzíme výskyt
hubových chorôb a škodcov. Súčasne pred postrekom pozberáme suché mumifikované plody, spálime ich, pretože sú vhodným prostredím pre výskyt rôznych druhov chorôb a škodcov. Tento zimný postrek je veľmi účinný a preventívny.
 Akú výhodu má natieranie kmeňov stromov vápenným mliekom?
Ovocné stromčeky, najmä čerešne, višne, marhule a ďalšie, vplyvom veľkých nočných
a denných výkyvov teplôt poškodzuje mráz kmene stromov, pričom praskajú a vznikajú na
nich tzv. mrazové dosky. Zabránime a zmiernime tieto poškodenia tak, že pred príchodom
zimy natrieme kmene stromov vápenným mliekom. Vápno odráža slnečné lúče a kmene
stromov sa tak rýchle neprehrievajú.

50 ROKOV ORGANIZOVANÉHO ZÁHRADKÁRSTVA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU

67

 Po zimnom postreku je potrebné urobiť jarný postrek, čím a kedy?
Po dôkladnom zimnom postreku používame tesne pred kvitnutím kombináciu vhodných
prípravkov, ktoré spolu zmiešame. Na začiatku kvitnutia, jarné počasie a vyššie teploty spôsobujú, že všetko čo prezimuje na stromoch, pod lístím, začína sa sústreďovať do korún stromov. Škodcovia sa dostávajú vôňou do kvetných púčikov a snažia sa dostať k semenníkom,
ktorý navrtávajú, vyciciavajú, rodivosť sa nedostaví, malé plody opadávajú.
Veľmi dôležitý je postrek na začiatku kvitnutia stromov, to znamená, keď začína kvitnúť asi
5 % kvetov. Vtedy ovocné stromčeky skoro ráno alebo neskoro večer, keď nelietajú včely, za bezvetria, postriekame kombináciou vhodných znášanlivých prípravkov. Proti živočíšnym škodcom, ako sú vošky, obaľovače, vrtivky, piliarky a pod., použijeme niektorý z prípravkov, napr.
Decis alebo Zolone (poprípade iný, ale vždy len jeden z nich). Proti hubovým chorobám, ako sú
múčnatka jabloňová, chrastovitosť ovocia, škvrnitosť ovocia, použijeme napr. Clarinet, Rubigan
(alebo niektorý iný prípravok, ale vždy len jeden). Výskyt plesní obmedzujeme napr. Ridomilom, Šampiónom alebo niektorým ďalším prípravkom, pričom na kombinácie pri miešateľnosti
použijeme vždy len jeden prípravok. Čiže, kombináciou prípravkov: Decis + Clarinet + Ridomil
dôkladne postriekame ovocné stromy, keď približne na strome kvitne 5 % kvetov.
Ďalší postrek urobíme o 2 - 3 týždne po prvom postreku, aby sme zabezpečili likvidáciu
tých škodcov a chorôb, ktoré sa nepodarilo zničiť pri predchádzajúcom postriekaní ovocných
stromov. Striekame opäť tou istou kombináciou ako predtým, len do postrekovača pridáme
aj listové hnojivo, to znamená 0,2 % Harmavit, čiže používame zmes prípravkov: Decis + Clarinet + Ridomil + Harmavit. Každý z týchto prípravkov pôsobí proti iným druhom škodcov
a chorôb, preto používame presne takú koncentráciu prípravku ako je uvedené na etikete.
 Čím striekame v ďalších obdobiach vegetácie?
Počas vegetácie značné škody spôsobujú najmä vošky a molice. Proti nim môžeme použiť
napr. Bi 58 EC Nové, alebo niektorý ďalší insekticíd. Pri väčšom výskyte chorôb použijeme
opäť niektorý vhodný fungicídny prípravok, ale radšej preventívne, to znamená skôr, ako
sa hubová choroba rozšíri a potom účinok prípravkov je už veľmi nízky. Zvlášť broskyne je
potrebné vždy pred výskytom kučeravosti dôkladne postriekať vhodným prípravkom, napr.
Šampiónom alebo Ridomilom. Ak sú už listy veľmi napadnuté, treba ich obrať a spáliť.
V záhradke sa snažíme používanie chemických prípravkov aplikovať tak, aby sme vždy preventívnou ochranou obmedzovali výskyt škodcov a chorôb, striekame za bezvetria, aby sme nezasiahli
postrekom dozrievajúce plody, napr. jahody, skorú zeleninu. Dodržiavame ochranné obdobie.
Cez zimné obdobie sa snažíme do záhrad prilákať užitočné vtáctvo, najmä sýkorky, ďatle,
ktoré nám dokážu častokrát pomôcť vychytaním mnohých škodcov, lariev, vajíčok a pod.
Ing. Eduard JAKUBEK
predseda OV SSZ Prešov
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OBĽÚBENÉ OVOCIE, POCHÚŤKA PRE DETI

PESTUJEME JAHODY
 Kedy sa jahody vysádzajú a ako ich môžeme pestovať dlho na jednom mieste?
Jahody najčastejšie vysádzame v auguste. Na jednom mieste ich pestujeme maximálne 3
roky. Pestovanie v ďalších rokoch prináša veľa drobných plodov, preto sa lepšie oplatí založiť
si novú výsadbu.
Pestovanie jahôd prinesie opravdivú radosť, ak sa na výsadbu dobre pripravíme. To znamená, že na jar vysadíme predplodinu, najlepšie skoré zemiaky, ktoré sme na jeseň dobre
vyhnojili dobre vyzretým kompostom.
Jahody vysádzame na vzdialenosť 80 x 40 cm. Na výsadbu použijeme len prvý a druhý
dcérsky poplaz z materskej sadenice, ktoré si predpestujeme na záhone tak, že ak prvé poplazy vytvárajú prvé korienky, oddelíme ich od materských jahôd, vysadíme na zakorenenie
na vzdialenosť 20 x 20 cm a až potom, keď vytvoria bohatú koreňovú sústavu, presádzame
ich na trvalé miesto v záhradke na vyššie uvedenú vzdialenosť.
 Aký význam má predpestovanie nových sadeníc?
Význam je obrovský. Tým, že prvé poplazy oddelíme od materských rastlín, tieto sa snažia
si samy vytvoriť bohatú koreňovú sústavu s pevnou listovou plochou. Ak berieme nové poplazy priamo zo starých záhonov, nové poplazy sú väčšinou slabšie zakorenené, majú slabšiu
listovú plochu, pretože všetky živiny čerpali z materských jahôd, v nasledujúcom roku prinášajú oveľa menšiu úrodu, ako dobre zakorenené a predpestované rastliny.
Počas zberu jahôd si všímame najmä tie trsy, na ktorých je najviac plodov, rastliny, ktoré sú menej napadnuté hubovými chorobami a škodcami, označíme a robíme tzv. pozitívny
výber sadeníc. Má to obrovský význam, pretože pri výbere poplazov z najlepšie rodiacich
materských rastlín, získame kvalitné potomstvo s vysokou úrodou prvých plodov v nasledujúcom roku. Pri takýchto výberoch niektoré sadenice už v prvom roku po výsadbe môžu
priniesť na jednej rastline aj vyše 150 plodov. No, sú aj také rastliny, na ktorých je len 5 - 10
plôdikov, takže vždy sa oplatí rastliny si predpestovať a na výsadbu používať len najlepšie
poplazy z najbohatšie rodiacich trsov jahôd.
 Kedy a ako prihnojovať jahody?
Jahody je najlepšie prihnojovať skoro na jar, a potom hneď po zbere úrody. Prihnojovanie
porastov jahôd po zbere má veľký význam pre nasledujúcu úrodu v ďalšom roku, pretože už
v tomto období sa na rastlinách zakladá budúca úroda. Môžeme použiť viaczložkové hnojivá,
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ako sú NPK, Cererit, ale najmä špecializované hnojivá Fragarin, vždy prihnojujeme podľa návodu, opatrne, aby sme nespálili jahodové srdiečko rastlín. Pred vyhnojením, zo starých trsov
odstránime suché a škvrnitosťami napadnuté listy tak, aby sme nepoškodili jahodové srdiečko rastlín. Takto prihnojené trsy jahôd do príchodu zimy vytvoria novú, zdravú listovú plochu
a vytvoria základ budúcej úrody. Súčasne odstránime z porastu nadbytočné poplazy, pretože
tie zahusťujú porast, a takto prehustené podliehajú hubovým chorobám a škodcom.
 Ktoré choroby a škodcovia spôsobujú najväčšie škody?
Tým, že jahody sú veľmi husté, v poraste je nadbytočná vlhkosť vhodná na šírenie plesní,
takže vo vlhkých a daždivých rokoch značná časť plodov splesnivie. Súčasne jahody poškodzuje najmä kvetovka jahodová, ktorá už počas kvitnutia poškodzuje kvety a namiesto plodov na kvetoch vidíme len čierne poškodené miesta. Skrúcanie trsov nám spôsobuje roztočík
jahodový. Škvrnitosť sa prejavuje na listoch bielo - fialovými škvrnami.
Najdôležitejšou ochranou proti chorobám a škodcom je vždy výber najlepších rastlín odolnejších voči týmto chorobám, to znamená, že jahody sadíme riedko. Pred kvitnutím striekame napr. Decisom alebo použijeme Zolone EC, prípadne niektorý ďalší insekticídny prípravok. Hubové choroby, najmä plesne, obmedzujeme napr. Ridomilom, Kuprikolom a pod.
Ing. Eduard Jakubek

JABLOŇ JE NAJVIAC PESTOVANÝM DRUHOM

VEGETATÍVNE ROZMNOŽOVANIE RASTLÍN
Odobratím určitej časti z rastliny, môžeme získať rastlinku novú, ktorá má tie isté vlastnosti, ako mala materská pôvodná rastlina.
Rozmnožovanie odrezkami je veľmi jednoduché, len treba vedieť, kedy odrezky z materských kríkoch vezmeme, ako ich do pôdy dávame, aby sme zo zakoreňovania rastlín neboli
sklamaní.
 Kedy a ako odoberáme odrezky z materských drevín?
Najbežnejšie a najjednoduchšie zakoreňovanie, najmä ríbezlí, je používanie drevnatých
odrezkov. Odrezky, jednoročné výhonky upravíme na dĺžku 15 - 20 cm tak, aby sme spodný
rez urobili tesne pod púčikom. Vyzreté odrezky odoberáme z jednoročných výhonkov, ktoré
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vyrástli na materských kríkoch od apríla do septembra, čiže tohtoročné letorasty. Ak chceme,
aby pri zakoreňovaní mali úspech, pôdu pred zakoreňovaním dôkladne pripravíme. Záhony
zrýľujeme, urovnáme a odrezky dlhé približne 20 cm zapichávame do pôdy pomocou rýľa na
vzdialenosť asi 20 cm tak, aby po zapichnutí do pôdy ostal nad zemou len jeden púčik.
 V čom robíme najväčšie chyby pri zakoreňovaní?
Najväčšie chyby robíme, ak na zakoreňovanie používame slabé tenké odrezky a nedodržujeme najväčšiu zásadu, to znamená, že na zakoreňovanie používame zbytočne veľmi dlhé
30 - 40 cm výhonky, ktoré veľmi ťažko zakorenia. Robíme chybu, keď odrezky zapichávame
tak, že nad povrchom pôdy ponechávame 3 - 4 púčiky a v pôde nám ostáva len jeden, prípadne 2 púčiky. Má to byť práve opačne, nad povrchom pôdy má byť len 1 púčik. Veľmi slabú
ujateľnosť odrezkov získavame hlavne na jar, keď na zakoreňovanie berieme už narašené púčiky, takže potom ujateľnosť zakoreňovania je veľmi nízka.
 Čo znamená rozmnožovanie rastlín nakopcovaním a kde sa používa?
Jabloň je najviac pestovaným druhom v našich pôdnoklimatických podmienkach. Ľudí
zaujíma, čo to je podpník, kde bol vypestovaný, ako ho získať a pod. Niekedy naši otcovia
vrúbľovali ušľachtilé odrody jabĺk na plánky, ktoré vyrástli z jadierka divo rastúcich jabloní.
Takto dopestované stromčeky rástli veľmi bujne, vytvárali vysoké mohutné koruny a rástli na
stanovišti veľa rokov.
Ak chceme dosiahnuť skorú rodivosť, nízky vzrast stromov, musíme mať vhodný jabloňový
podpník, ktorý nám už nevyrastie z jadierka, ale tento podpník, napr. M 9, musíme získať zo
zakorenenej drevnatej časti výhonka, ktorý bol na tieto vlastnosti vyšľachtený v špecializovaných výskumno-šľachtiteľských staniciach, napr. East Molingu (Anglicko označenie M podpníkov ). Zakorenené podpníky majú slabší vzrast. Do nich naštepené odrody prinášajú úrodu už v prvých rokoch po výsadbe. Stromčeky vysádzame na menšie vzdialenosti, sú nižšieho
vzrastu, lepšie sa ošetrujú.
Slaborastúce podpníky je najlepšie získať vegetatívnym spôsobom rozmnožovania, najmä
nakopcovaním. Ak chceme takéto podpníky dopestovať, musíme si ich najprv zabezpečiť,
najlepšie priamo, zo šľachtiteľských staníc.
Získané zakorenené podpníky vysadíme na dobré pripravené záhony na vzdialenosť
asi 25 - 30 cm od seba. Po výsadbe ich hlboko skrátime, to znamená, že podpníky vysoké
30 - 40 cm zrežeme úplne tesne nad povrchom pôdy, t.j. približne asi 5 cm nad povrchom
pôdy. Týmto hlbokým skrátením získame namiesto jedného podpníka, podpníkov viac, pričom postupujeme nasledovne. Zo spiacich púčikov po hlbokom skrátení, nám zo spodnej
časti podpníka vyrastajú nové letorasty, ku ktorým počas leta prihrnieme zeminu postupne
do výšky asi 15 - 25 cm, čiže k podpníku nakopcujeme zeminu. V nahrnutej časti zeminy nám
nové podpníky do konca októbra vytvárajú korienky.
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 Ako postupujeme ďalej?
Na jeseň po zakorenení podpníkov, odhrnieme nakopcovanú zeminu a jednotlivé zakorenené podpníky nožnicami oddelíme, zaviažeme a dáme do pivnice. V zimných mesiacoch
môžeme do nich vrúbľovať ušľachtilé odrody jabloní. Oddelené časti podpníkov môžeme
aj vysadiť na pripravené záhony, opäť na vzdialenosť 25 - 30 cm, do ktorých v nasledujúcom
roku očkujeme nami osvedčené odrody.
Vegetatívne podpníky sú označené rôznymi číslicami, napr. M 9, M 4, M 26, MM 106, a pod.
Rozlišujú sa rôznou silou a intenzitou rastu, čo sa prejaví až v ďalších rokoch pestovania na
trvalom stanovišti. Je to veľmi dôležité pri výsadbe, pretože ak vysadíme ovocné stromčeky
na vzdialenosť, napr. 1,5 - 2,5 m a odrodu máme naštepenú, napr. na podpníku MM 106, čo je
stredne silno rastúci podpník alebo na podpníku M 1, čo je ešte bujnejšie rastúci podpník, nedokážeme ich udržať tak blízko pri sebe, aby si neprekážali v raste. Takto vysadené stromčeky
nám budú bujne rásť a budeme sklamaní. Odrody pestované na takýchto bujnejšie rastúcich
podpníkoch, totiž vyžadujú väčšiu vzdialenosť pri výsadbe 4 - 5 m, podľa rastového podpníka
a bujnosti rastu pestovanej odrody. Pre zahustené výsadby jabloní, pestované v tvare štíhleho vretena, patrí k najvhodnejším podpníkom M 9 alebo M 26.
 Čo je potápanie?
Používa sa pri vegetatívnom spôsobe získavania nových kríkov ríbezlí, viniča a iných drevín tak, že jednoročné výhonky ohýbame do pôdy okolo materského kríka. Potopená, prichytená časť výhonka v pôde nám za 1 - 2 roky dobre zakorení. Po oddelení od pôvodného kra,
môžeme nové kríky vysadiť na trvalé miesto v záhradke.
Ing. Eduard Jakubek

NAJČASTEJŠIE SPÔSOBY ZÍSKANIA NOVÝCH STROMČEKOV

VRÚBĽOVANIE OVOCNÝCH DREVÍN
 Kedy odoberáme vrúble a očká na štepenie?
Na vrúbľovanie ovocných drevín sa máme dôkladne pripraviť. Vrúble, to znamená jednoročné výhonky, odoberáme z vybraných a kvalitných stromov ešte pred príchodom silných
mrazov, vrúble si narežeme už v decembri, označíme menovkou a uložíme, najlepšie do
pripravených, vykopaných jám priamo v záhradke. Miesto vyberieme niekde pod korunami
stromov alebo zo severnej časti budov, aby vrúble do času štepenia nám čo najdlhšie vydr-
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žali. Môžeme ich uložiť aj do vhodných pivníc, len musíme dávať pozor, aby nám vrúble nevypučali, nescvrkli sa, a pod. Pokiaľ máme vrúble uložené v záhradke, pri štepení aj v neskorších termínoch majú veľmi dobrú pružnosť, dostatok vody a výsledky štepenia sú úspešné.
Neskoro odobraté vrúble sú na štepenie nevhodné. Ak narežeme vrúble z čerešní, višní, ríbezlí a ďalších druhov neskoro a ideme štepiť, často sa nám stáva, že vrúble nám po
zaštepení vyrašia, ale za chvíľu nám zvädnú a z ujímania sme opäť sklamaní. Príčinou býva
to, že v neskoro narezaných vrúbľoch (marec) už prebieha činnosť pletív, takže vrúble po
naštepení vplyvom prúdiaceho života vo vrúbli a prísunu miazgy z podpníka rýchle vypučia, no nestačia spolu zrásť s podpníkom, a preto vädnú. Pri jarnom štepení je veľmi
dôležité, aby vrúble boli narezané v čase vegetačného pokoja, to znamená v mesiacoch
december - január.
 Kedy začíname vrúbľovať?
Ak máme vykopané vegetatívne podpníky jabloní uložené v pivniciach, môžeme začať štepiť v ruke už v mesiacoch november - december a pokračujeme v ďalších jarných mesiacoch,
čiže staršie rastúce stromčeky preštepujeme až v čase miazgy, t. j. v mesiacoch apríl - máj.
Na vrúbľovanie sa dôkladne pripravíme. Na štepenie musíme mať v prvom rade ostré náradie, to znamená dobre naostrený štepársky nôž, nožnice, štepársku pásku, štepársky vosk
a kvalitné vrúble. Rez na vrúbli a podpníku musí byť hladký, rovný, primerane dlhý, čiže k tomu potrebujeme kvalitné náradie.
 Ako postupujeme pri štepení v ruke?
Tento názov vrúbľovania sa používa s veľkou obľubou, najmä pri vrúbľovaní jabloní, ríbezlí,
egrešov, viniča a pod. Podstatou úspechu je, aby hrúbka podpníka a vrúbľa bola približne rovnaká. Hladkým spojkovacím rezom urobíme rovnaký rez na vrúbli a podpníku. Rezné rany vrúbľa a podpníka zaviažeme s páskou z PVC a vrchnú časť vrúbľa zatrieme štepárskym voskom.
Úspechom vrúbľovania je hladká rezná plocha, aby vrúbeľ a podpník mohli zrásť. Pri tomto
spôsobe štepenia odrezaný vrúbeľ má len dva púčiky, ten prvý je naproti púčiku z podpníka
a druhý púčik z vrúbľa slúži na dopestovanie nového stromčeka. Z toho vyplýva, že vrúbeľ po
naštepení má mať len jeden púčik.
 Ako preštepujeme staršie ovocné stromy?
Ak nám odroda v záhradke nespĺňa naše predpoklady, či už svojou kvalitou plodov alebo
máme vysadených viac stromov tej istej, napr. veľmi skoro dozrievajúcej odrody, môžeme
tieto stromy preštepiť inou odrodou. Hrúbka a priemer preštepovaných konárov, by nemal
byť väčší ako 10 cm. Ovocné stromy preštepujeme až v čase miazgy, to znamená, keď sa dá
kôra ľahko odlúpiť od drevnej časti konára. Korunu ovocného stromčeka pred vrúbľovaním
upravíme. Nepreštepujeme naraz celý strom, ale v jednom roku preštepíme asi 1/3 hlavných
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kostrových konárov. Ak by sme preštepili všetky konáre naraz, ovocný strom nedokáže dostatočne zásobovať asimilátmi koreňovú sústavu. Ďalšie konáre postupne preštepíme v ďalších rokoch, podľa ujateľnosti vrúbľov a kondícií stromov o 2 - 3 roky.
Kostrové konáre zrežeme, čím bližšie ku kmeňu stromov, aby sme dopestovali novú korunku stromčekov v prijateľnej výške na ďalšie dopestovanie korún. Podľa priemeru konárov
používame na preštepovanie 3 - 5 vrúbľov. Vrúble po naštepení majú mať len 2 - 3 púčiky nad
miestom štepenia. Ak sú vrúble dobre vložené, môžeme vrúbľovať od apríla do konca mája.
Prijaté vrúble veľmi často sa vylamujú, takže ku konárom pripevníme vhodne upravenú
oporu, pripevníme vhodnú paličku, aby rastúce letorasty nepoškodilo sadajúce vtáctvo, silný
vietor a pod.
 Ako postupujeme v ošetrovaní preštepených stromov v ďalších rokoch?
V ďalšom roku po vrúbľovaní upravíme jednotlivé výhonky tak, že ich primerane skrátime
približne o 1/3 dĺžky, aby sa vhodne rozvetvili. V ďalších rokoch však už žiadne skracovanie
jednoročných výhonkov nerobíme, pretože by sme vytvárali len silné rozvetvenia výhonkov
bez plodonosných púčikov. Z korún stromov odstránime len tie výhonky, ktoré nám tvoriacu
sa korunku zahusťujú. Nadbytočné a korunku zahusťujúce letorasty môžeme odstraňovať aj
letným rezom, prípadne vylamovaním letorastov počas vegetácie. V druhom roku po preštepení povolíme štepársku pásku, pričom dávame pozor, aby nedošlo k vylámaniu naštepených vrúbľov.
 Čo znamená vrúbľovanie do boku?
Tento spôsob štepenia je veľmi obľúbený a dobre výsledky dosiahneme najmä pri čerešniach, višniach, ríbezliach, egrešoch a ďalších druhoch. Vrúbľovať môžeme na jar, ale veľmi
dobré výsledky sa dosahujú aj pri vrúbľovaní v auguste.
Vrúble pri tomto štepení používame priamo zo stromu. Listovú plochu z letorastov odstránime. Podpníky alebo konáre upravíme tak, aby nad vrúbľovaním do boku ostala určitá časť
výhonku s listami, ktoré budú privádzať asimiláty na lepšiu ujateľnosť vrúbľov. Na podpníku
urobíme hladký zárez tak, že jazýček o 1/3 skrátime. Na vrúbli urobíme hladký spojkovací, približne 3 cm dlhý rez. Takto upravený vrúbeľ páskou PVC priviažeme k podpníku a vrchnú časť
vrúbľa zatrieme štepárskym voskom. Do podpníka môžeme navrúbľovať aj dve odrody, napr.
skoršiu a neskoršie dozrievajúcu čerešňu alebo dve odrody višní a podobne, najmä keď máme v záhradke menej miesta a chceme mať viac odrôd z postupne dozrievajúceho ovocia.
Naštepené vrúble do konca jesene nám zrastú s podpníkom, ale nevyrašia. V budúcom
roku vrchnú časť podpníka nad miestom štepenia odstránime, aby naštepený vrúbeľ mohol
pokračovať v raste.
Ing.Eduard Jakubek
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DODRŽIAVAŤ HLAVNÉ ZÁSADY PESTOVANIA

OČKOVANIE OVOCNÝCH DREVÍN
S obľubou sa používa v ovocných škôlkach, stromčeky sa veľmi dobre ujímajú, rastu, radi ho
uplatňujú aj začínajúci ovocinári, ale treba sa snažiť dodržiavať hlavné zásady pestovania.
 Kedy a ako začíname očkovať?
Poznáme dva spôsoby očkovania, to znamená, ak očkujeme veľmi zavčasu, t. j. už v júni, vtedy hovoríme, že očkujeme na tzv. bdiace očko, totiž očko ešte do konca roku z podpníka vyraší,
čiže vytvorí krátky letorast. Ak očkujeme v auguste, vtedy očkujeme na tzv. spiace očko, čiže
očko do konca roka s podpníkom len zrastie, ale pokračovať v raste bude až na budúci rok.
 Aké spôsoby očkovanie ešte rozlišujeme?
Ak očkujeme a kôra sa veľmi ľahko odlupuje od drevnej časti podpníka, vtedy hovoríme, že
očkujeme spôsobom vytvoreného písmena v tvare T. Ak sa nám kôra podpníka, či už vplyvom
sucha, alebo keď očkujeme na konci vegetácie, nedá odlúpiť, vtedy použijeme Forkertovo očkovanie, t. j. na podpníku urobíme hladký zárez s jazýčkom, podobne ako pri štepení do boku.
Pri očkovaní postupujeme nasledovne. Na očkovanie berieme letorasty priamo zo stromu
v deň očkovania. Vyberáme letorasty zdravé o primeranej hrúbke. Listovú plochu z letorastov
odstránime, pričom na letoraste nechávame len krátku, asi 1 - 1,5 cm dlhú stopku, pričom súčasne odstránime aj zálistky, t. j. malé lístočky rastúce po bokoch očka. Letorasty takto upravené nenechávame na slnku zaschnúť, ale ich dáme do nádobky s vodou, aby nezaschli.
 Ako sa upraví podpník?
Očkujeme do podpníkov o priemere asi 0,5 - 1 cm, to znamená, že očkuje sa len do tenkých mladých letorastov, ktoré nám vyrastú od apríla do začiatku očkovania. Ak očkujeme do
hrubších výhonkov, ujateľnosť je veľmi nízka, poprípade žiadna. Ak sa rozhodneme očkovať
staršie stromčeky, tie si už skoro na jar pripravíme, to znamená, že jednotlivé staršie podpníky
voľne rastúce v záhradke skrátime na výšku 30 - 40 cm, aby sa nám do začiatku očkovania
rozvetvili a vytvorili tenké letorasty, do ktorých v auguste budeme očkovať. Podobne postupujeme aj pri starších stromčekoch, ak sa nám jarné vrúbľovanie nevydarilo, môžeme do
letorastov vyrastajúcich pod miestom štepenia naočkovať vhodnú odrodu.
 Môžeme do podpníkov naočkovať aj viac odrôd?
Na jednom stromčeku môžeme mať aj 2 - 3 odrody, poprípade s rôznym druhovým zastúpením. V záhradkách často vyrastajú rôzne druhy slivkových podpníkoch, najmä slivka bie-
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la, rôzne iné typy sliviek, ktoré vyrastajú okolo pôvodných sliviek. Pokiaľ sú tieto stromčeky
zdravé, nenapadnuté šárkou sliviek, môžeme do nich úspešne očkovať aj broskyne, marhule,
v kombinácii so slivkami, takže na jenom stromčeku nám rastie napr. broskyňa s marhuľou,
slivka s marhuľou a pod. Broskyne a marhule veľmi často odumierajú , trpia rakovinou a glejotokom. Ak v záhradke odumrie časť s naštepenou napr. marhuľou, ostane časť slivky, ringloty a podobne.
Na jednom stromčeku môžeme mať naočkované, napr. aj skoršiu a neskoršie dozrievajúcu
čerešňu, višne a podobne.
 Ako postupujeme po naočkovaní v ďalších rokoch pestovania?
V auguste naočkované podpníky upravíme na jar tak, že vrchnú časť podpníka odstránime tesne nad ujatým očkom. Štepársku pásku odstránime, aby sa nezaškrtila do podpníka,
pretože podpník s očkom hrubne a po neodstránení pásky sa môže stať, že miesto očkovania
sa odlomí s naočkovanou časťou odrody. Počas vegetácie odstraňujeme z podpníka tú časť
letorastov, ktoré vyrastajú pod miestom očkovania. Ujatý rastúci letorast môžeme priviazať
k vhodnej opore, aby sme dopestovali pekné rovné stromčeky, tzv. špičiaky, ktoré sú najlepšie na dopestovanie štíhlych vretien, alebo rôznych typov stenových výsadieb a podobne.
Prijaté stromčeky za 1 - 2 roky môžeme presádzať na trvalé miesto v záhradke.
Ing. Eduard Jakubek

ZA PRIAZNIVÝCH PODMIENOK RASTÚ CELÝ ROK

VYPESTUJME SI CITRÓNOVNÍKY
Citrónovníky sú vždyzelené, subtropické až tropické dreviny vytvárajúce kry alebo
nízke až stredne vysoké stromčeky, najmä v krajinách pôvodu. Pochádzajú z teplých
a vlhkých oblastí juhovýchodnej Ázie a Číny. V našich podmienkach ich pestujeme v nádobách, preto sú podstatne nižšie ako voľne rastúce, ktoré dosahujú výšku 200 - 600 cm.
Listy sú jednoduché, oválne až podlhovasto vajcovité s krátkou alebo krídlatou stopkou.
Zotrvajú na rastline 3 až 5 rokov. Konáriky sú hladké, často tŕnisté, v nevyzretom stave
v priereze hranaté. Vyzrievaním nadobúdajú kruhovitý tvar. Kvety sú biele, z vonkajšej
strany niekedy ružovkasté (citrónovník pravý), zložené z piatich korunných lupienkov,
intenzívne a príjemne voňavé. Vyrastajú z pazúch listov i na koncoch konárikov (Citrus
meyeri). Citrónovníky sú jednodomé rastliny s obojpohlavnými kvetmi, väčšinou samo-
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opelivé, iba niekoľko kultivarov je cudzoopelivých. V prírode opeľovanie
sprostredkuje hmyz, najmä včely. Pri pestovaní v byte sa odporúča umelé
opeľovanie, aby sa naviazal dostatok plodov. Niektoré druhy a bezsemenné
variety grapefruitov a pomarančovníkov vytvárajú plody bez opelenia - partenokarpicky. Plod je bobuľa rôznej veľkosti a sfarbenia a obsahuje až 30
semien. Semená citrónovníkov bývajú často polyembryonické - jedno semeno má viac
zárodkov a vyklíči z neho viac rastliniek.
Za priaznivých podmienok rastú citrónovníky takmer celý rok bez výrazného obdobia
vegetačného pokoja. V závislosti od teplotných podmienok majú v priebehu roka niekoľko rastových období, ktoré sa striedajú s krátkym obdobím vyzrievania - mierneho vegetačného pokoja. Každý letorast po určitej dobe prestane rásť, vyzrieva a začne znovu rásť
až po vyzretí pletiva. Podľa spôsobu prezimovania (teplé a chladné) prebieha rast citrónovníkov pravých obyčajne v 2 - 3 fázach (pri teplotnom prezimovaní je to február - marec, máj - jún, august - september). Ostatné druhy majú prevažne 1 - 2 rastové obdobia.
Pri chladnom prezimovaní je rastových fáz menej) nakoľko rastliny neskôr pučia a do zimy
musia letorasty čím skôr vyzrieť. Obdobie vyzrievania trvá 1 - 3 mesiace, pri nízkej teplote
sa môže ešte predĺžiť.
Citrónovníky pravé vytvárajú kvetné púčiky s krátkymi prestávkami počas celého roka. Kvety sa
tvoria na jednoročnom dreve, niektoré však kvitnú prevažne dvakrát za rok, pomarančovník a grapefruit obyčajne iba raz za rok. Citrónovníky množené zo semien, začínajú kvitnúť a rodiť veľmi
neskoro. V prírode po 12 - 15 rokoch, v bytových podmienkach často až po 20 rokoch. Mladé semenáče grapefruitov často zakvitnú až v prvom roku, ale v ďalších rokoch sa už kvety neobjavujú.
Obdobie kvitnutia do dozretia plodov je rozlične dlhé. Skoré druhy a kultivary 5 - 6 mesiacov, citróny 7, pomaranče 6 - 7, neskoré až 11 - 14 mesiacov. Zvláštnosťou je, že plody citrónovníkov po dozretí neopadnú, ale ostávajú na rastline aj dva roky a zhoršuje sa ich kvalita.
Žlté citróny zazelenajú a neskôr opäť zožltnú.
Rast citrónovníkov začína pri priemernej teplote ovzdušia 10 - 12 °C, ak táto trvá najmenej
10 dní a je vlhké ovzdušie. Optimálna teplota pre rast je 16 - 18 °C, pri teplotách vyšších ako
25 °C sa rast spomaľuje a pri 30 °C sa úplne zastaví. Niektoré citrónovníky, ak majú vyzreté letorasty a sú bez plodov, znášajú bez poškodenia krátkodobý pokles teploty aj pod bod mrazu. Najmenej odolný je citrónovník, ktorý znáša teplotu do - 5 °C, pomarančovník do -7 °C,
mandarínovníky sú najodolnejšie, najmä, ak sú štepené na podpníku citrónovníka trojlistého
(Poncirus trifoliata).
Pre tvorbu kvetných pukov v jarnom období je optimálna teplota 14 - 16 °C, v lete 22 - 24 °C.
Pri vyšších teplotách sa kvety rýchlo rozvíjajú, deformujú, piestiky degenerujú a kvety opadávajú. Najvhodnejšia teplota pre tvorbu plodov je okolo 16 °C, pri dozrievaní skorých kultivarov 22 - 24 °C, neskorých 14 - 16 °C. To však neznamená, že nemôže dochádzať občas
k menším zmenám - zníženiu alebo zvýšeniu teploty ovzdušia. Nemenej dôležitá je teplota

Vypestujme si
citrónovníky
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pôdy, ktorá by v letnom období nemala prevýšiť 25 °C. Proti nadmernému prehrievaniu i preschýnaniu treba chrániť korene rastlín za sklom i vonku obalom Vypestujme si
citrónovníky
alebo zapustením nádoby do pôdy, prípadne do inej, väčšej nádoby s rašelinou.
Citrónovníky pravé sú svetlomilné, i keď v byte dosť prispôsobivé rastliny,
najmä semenáče, ktoré sme si sami dopestovali. Na svetlo sú najnáročnejšie pomarančovníky a mandarínovníky. Citrónovníky pravé uprednostňujú svetlo rozptýlené alebo
slabý polotieň, nakoľko sa v prírode vyvíjali ako porast v tieni vyšších stromov. Silné slnečné
žiarenie v letných horúčavách môže rastliny poškodiť, preto ich v blízkosti okien tienime alebo dáme ďalej od okna (asi 100 cm). V byte umiestňujeme citrónovníky pri juhovýchodnom
a juhozápadnom okne, pri južnom sa bude dariť pomarančovníkom. Citrónovníkom pestovaným pre dekoračnú zeleň postačí i menej svetlá miestnosť či chodba s oknom k západu
a severu, ak tam nie je veľmi teplo a sucho.
Náhle zmeny v intenzite osvetlenia citrónovníky neznášajú bez poškodenia, čo berieme
do úvahy pri prenášaní rastlín na leto von i koncom septembra do miestnosti. Veľmi dôležité
je postupné privykanie rastlín na túto zmenu. Na leto ich prenášame von za podmračného
počasia alebo spočiatku tienime, v jeseni ich nechávame dlho pri otvorenom okne.
V období tvorby kvetov a plodov sú citrónovníky náročné na vlahu v pôde a na vlhkosť
ovzdušia. Väčšina citrónovníkov vyžaduje v pôde dostatok vzduchu, preto pôda nesmie
byť trvale mokrá. Optimálna vlhkosť pôdy je okolo 60 percent plnej vodnej kapacity. Citrónovníky sú osobitne citlivé aj na teplotu vody pri polievaní, ktorá má byť vždy o 2 °C
teplejšia ako je ovzdušie. Najvhodnejšia je dažďová voda, potom prevarená alebo odstáta 24 hodín na teplom mieste. Citrónovníky vyžadujú 60 až 70 - percentnú relatívnu vlhkosť vzduchu. V miestnostiach s ústredným kúrením je táto vlhkosť nízka, preto je žiaduce umiestniť v blízkosti rastlín rôzne odparovače - široké plytké misky s vodou. V takom
prostredí rastlinám osoží častejšie kropenie, sprchovanie a striekanie na list. Vonku pri
vlhčení vodou polievame pri obvode nádoby tak, aby sa prevlhčil celý koreňový systém
a kmeň ostal suchý.
Citrónovníky lepšie rastú v stredne ťažkých, priepustných a na humus bohatých pôdach
slabo kyslej až neutrálnej reakcie (pH 6 - 7) a s dostatočným obsahom živín. Mokrú, ťažkú
a vápenatú pôdu neznášajú a v ľahkých trpia suchom. Sú citlivé aj na obsah chlóru a sodíka
v pôde. Vhodnú zmes si pripravíme z jednej tretiny záhradnej alebo kompostovej zeminy
(môže byť aj dobrá ornica alebo pôda z „krtincov“), jednej tretiny bukovej listovky alebo
kyslej rašeliny a jednej tretiny riečneho piesku. Zdrojom živín tu môže byť aj prídavok rozloženého kravského hnoja.
Pre pestovanie používame nádoby z rozličného materiálu. V keramických nádobách (bez
glazúry)) sa korene viac vysušujú a prehrievajú. V kontajneroch z plastických hmôt rastliny
sa rovnomerne zakoreňujú, zadrží sa v nich viac vlhkosti, no neprepúšťajú vzduch, preto
do pôdy pridávame viac zľahčujúcej zložky (polystyrén, piesok, ap.) a hrubšiu drenážnu
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vrstvu na dno. Mladé semenáčiky pestujeme aj v potravinárskych kelímkoch
(napríklad od jogurtu), ktorým na dne urobíme otvory pre odtok prebytočnej
vody. Veľkosť nádoby zvolíme podľa veľkosti koreňového balu. V neprimerane veľkých nádobách rastliny ťažko zakoreňujú, v dôsledku nadmernej vlahy
pôda kysne a korene zahnívajú. Ak sa rozhodneme pestovať citrónovníky od
začiatku vo veľkých nádobách, pretože korene sa lepšie rozrastajú a nedeformujú, navŕtame do nádoby viac bočných otvorov alebo zasadíme k citrónovníku ešte iné rastliny, ktoré
pomáhajú odčerpať nevyužitú vlahu.
V priebehu rastu, kvitnutia i dozrievania plodov spotrebujú veľa živín, ktoré sa z pôdy rýchlo
odčerpávajú, a preto ich musíme dodávať prihnojením. Okrem hlavných živín (dusík, fosfor,
draslík), vyžadujú aj stopové prvky (mikroelementy), najmä železo, horčík, meď, bór, ktorých
nedostatok alebo prebytok spôsobuje anomálie rastu, poruchy a deformácie. Z prirodzených
hnojív okrem kvalitného kompostu použijeme dobre vyzretý kravský hnoj. Z priemyselných
hnojív sú najvhodnejšie plnohodnotné tekuté hnojivá s obsahom mikroprvkov, ktorých trh
ponúka v značnom množstve i kvalite. Aplikujeme ich vo vhodnom zriedení, väčšinou 0,1 - 0,2
percenta (2 g na liter vody) aj na list každých 10 - 14 dní. V priebehu vegetácie môžeme použiť
aj rôzne druhý hnojív, podľa toho, v akom štádiu vývoja sa rastlina nachádza. Na podporu
rastu dusíkaté hnojivá, pre tvorbu kvetov fosforečné, na vyzrievanie pletív a plodov draselné i fosforečné. Posledné letné hnojenie by malo obsahovať najmä draslo, ktoré podporuje
mrazuvzdornosť a zlepšuje kvalitu plodov. Vyhýbame sa hnojivám obsahujúcim chlór, ktorý
citrónovníky neznášajú. S mierou používame vápenaté hnojivá, nakoľko prebytok vápnika
v pôde spôsobuje chlorózu. Vápno však aj citrónovníky potrebujú pre rast koreňov a pohyb
uhľohydrátov v rastline. Použitím tekutých organických hnojív obmedzíme aj šírenie škodcov,
ak striekame rastliny zospodu. Pri nedostatku železa v pôde použijeme zelenú skalicu.

Vypestujme si
citrónovníky

ROZMNOŽOVANIE CITRÓNOVNÍKOV
V praxi používame najčastejšie rozmnožovanie semenami, čiže generatívnym spôsobom
alebo vegetatívne, čiže časťami rastlín ako sú očká, odrezky a vrúble. Niekedy uplatňujeme
potápanie a vzdušné zakoreňovanie. Spôsob závisí od toho, pre aký účel mienime citrónovníky pestovať.
Rozmnožovanie semenom
Uskutočňujeme ho pri botanických druhoch, pri získavaní nových krížencov a podpníkov
pre očkovance a vrúbľovance. Semenáče pestujeme na dekoračné účely, pri ktorých nesledujeme dosiahnutie skorej rodivosti. Výhodou tohto spôsobu množenia je, že získame väč-
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ší počet rýchle rastúcich zelených rastlín a najlepšie prispôsobených konkrétnym
Vypestujme si
izbovým podmienkam, nevýhodou je neskorá a neistá rodivosť.
citrónovníky
Semená citrónovníkov si zachovávajú pri izbovej teplote klíčivosť iba niekoľko mesiacov, preto ich dlho neskladujeme. Sústredené semená vytriedime, prázdne a malé vylúčime a vysejeme iba dobre vyvinuté a veľké. Pokiaľ
nevysievame ihneď, semená stratifikujeme alebo uchováme po osušení v otvorenom
plastikovom vrecúšku pri teplote 10 - 15 °C. Vysievať môžeme kedykoľvek, najvhodnejšie
obdobie je koncom zimy a skoro na jar. Na výsev použijeme rovnakú alebo o niečo ľahšiu zeminu ako na presádzanie (záhradná zemina, rašelina a piesok). Zeminou naplníme
črepníky o priemere asi 10 cm, približne 3 cm po povrch. Semená opláchnuté v teplej vode a slabom roztoku hypermangánu poukladáme na zeminu nie veľmi husto (sú polyembryonické) a zasypeme 1 cm vrstvou zeminy. Ako prevenciu proti hubovým chorobám sa
odporúča namočiť semená na niekoľko minút do vody teplej 50 °C. Po zavlažení dáme
črepník so semenami na miesto, kde sa pohybuje teplota okolo 23 - 25 °C. Semená klíčia
asi 4 - 8 týždňov, nesmú preschnúť, no ani v mokrej pôde ich neprinútime vyklíčiť skôr.
Keď sú rastlinky asi 10 cm vysoké a majú 2 - 3 normálne listy, rozsádzame ich do malých
črepníkov či plastikových kelímkov po jogurte a podobne. Na ďalšie pestovanie vyberieme len zdravé rastlinky s dobre vyvinutým koreňom, ktorý pri presádzaní skrátime. Po
dvoch až piatich rokoch sú vhodné na očkovanie a vrúbľovanie.
Rozmnožovanie odrezkami
Je to rýchly spôsob získania plodných citrónovníkových rastlín. Podmienkou je, aby sme
odrezky brali z plodiacich rastlín. Z materskej rastliny odrežeme 4 - 5 mm hrubé vetvičky
s krátkymi internodiami. Vetvičky majú byť polodrevité, kruhovitého prierezu. Dĺžka odrezkov je asi 10 - 12 cm, s 3 - 5 očkami. Čepele listov skrátime asi o 2/3, aby sa znížilo odparovanie
vody z odrezku. Takto upravené odrezky picháme do čistého riečneho piesku, pod ktorým je
substrát (rašelina - piesok, podiel 1:1) alebo najnovšie sa osvedčil iba samotný agroperlit. Do
neho napicháme odrezky asi 2 cm hlboko, mierne šikmo. Pre zakoreňovanie použijeme kontajner v priemere 12 - 14 cm, alebo si zhotovíme izbovú množiarničku. Odrezky zakoreňujú
najlepšie pri teplote okolo 25 °C. Korienky sa vytvoria o 4 - 6 týždňov. Pre lepšie zakorenenie
bazálnu časť odrezku ošetríme pred napichaním do substrátu rastlinným stimulátorom. Zakorenené odrezky presadíme do malých črepníkov alebo plastikových kelímov po jogurte
a umiestnime asi na dva týždne do tieňa. Najvhodnejšie obdobie pre tento spôsob rozmnožovania je apríl až júl.
Očkovanie
Je najrozšírenejší spôsob rozmnožovania rodiacich citrónovníkov a niet rozdielu od
spôsobu, aký sa používa v ovocinárstve. Ako podpník používame najčastejšie semenáče
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citrónovníkov alebo citrónovníkovca trojlistého (Poncirus trifoliata). Hrúbka
podpníka má byť 6 - 8 mm. Postupujeme tak, že podpníky do výšky asi 10 cm
očistíme, odstránime vetvičky, tŕne a listy. Z plodiaceho jedinca odrežeme
vrúbeľ, ktorý má také vlastnosti ako pri množení odrezkami. Na podpníku urobíme T-rez, kôru nožom rozhrnieme, z vrúbľa odrežeme očko s nepatrným
množstvom dreva a listovou stopkou a vsadíme do T - zárezu. Rez dobre zviažeme lykom
alebo páskou PVC. Pracujeme rýchle, aby očko a rez príliš nezaschli. Rezných rán sa nedotýkame a očko berieme za zrezanú stopku listovú. Dbáme na to, aby sa pri zalievaní
nedostala do reznej rany voda. Ujatie očka spoznáme podľa toho, že stopka listová pri ľahkom dotyku asi po 14 dňoch odpadne. Keď sa očko neujme, stopka drží pri ňom. V tomto
prípade môžeme očkovanie zopakovať. Po ujatí očka povoľujeme lyko a neskôr zrežeme
podpník tesne nad očkom, alebo nechávame vyslepený čapík, ku ktorému priviažeme výhonok vyrastajúci z očka, aby nebol oblúkovitý, ale rovný.

Vypestujme si
citrónovníky

Rozmnožovanie vzdušným zakoreňovaním
Uskutočňujeme ho vtedy, keď chceme, aby zakorenila celá vetvička a v krátkom čase
sa vytvorila nová samostatná rastlina. Postupujeme tak, že u plodiaceho citrónovníka vyberieme vetvičku nad 30 cm dlhú 6 a viac mm hrubú. Niekoľko cm od spodného okraja
okrúžkujeme vetvičku, čiže vyrežeme úzky prúžok (asi 6 mm) kôry tak, aby sme nepoškodili drevo. Na vyrezaný prstenec kôry nasadíme črepník alebo kontajner vyrezanou časťou pre umiestnenie vetvičky dovnútra. Črepník veľký asi 10 - 14 cm pripevníme k oporám
a vyplníme substrátom (rašelina + piesok v pomere 1:1 alebo čistým agroperlitom). Vyrezaný otvor upcháme machom. Dbáme na to, aby substrát bol neustále vlhký. Asi o 4 - 6
týždňov sa na vetvičke vytvorí kalus a potom korienky. Nastupuje obdobie, keď môžeme
prihnojiť vybraným hnojivým roztokom veľmi slabej koncentrácie (0,1 až 0,2 percenta).
Asi o 2 - 3 mesiace môžeme zakorenenú vetvičku odrezať a presadiť do väčšieho črepníka
či kontajnera už ako samostatnú rastlinu. Najvhodnejšia doba pre množenie týmto spôsobom je apríl až júl. Získané rastliny začínajú rodiť často až v druhom roku.
Vrúbľovanie spájaním
Uplatňuje sa pri štepení jednoročných konárikov hrúbky 0,5 - 1,0 cm v každom období
štepenia. Vrúbeľ môže byť od podpníka aj o niečo tenší. Podpník zrežeme naproti spájajúcim rezom. Rez má byť dlhý, hladký a rovný. Vrúbeľ zrežeme naproti spodnému púčiku
tým istým spôsobom. Na podpník ho priložíme tak, aby sa zhodné rezné plochy podpníka a vrúbľa vzájomne kryli. Ak je vrúbeľ od podpníka tenší, kôra a miazgové pletivá
sa musia kryť aspoň na jednej strane. Upevníme ich lykom alebo PVC páskou. Napokon
okraje rezných plôch zatrieme štepárskym voskom. Voskom zatrieme aj hornú reznú plochu na vrúbli.
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Vrúbľovanie na koziu nôžku
si
Použijeme ho pri štepení podpníka hrúbky 1,5 - 5 cm v bezmiazgovom období. Vypestujme
citrónovníky
Vrúbeľ je vsadený do podpníka, preto na podpníku dobre drží a rýchle pomáha
zaceliť reznú plochu.
Postup: Ostrie noža priložíme celou dĺžkou ostria na bok podpníka - má zvierať s osou podpníka ostrý uhol. Ťahom a tlakom urobíme do podpníka zárez. Potom to urobíme aj oproti. Pri správnych zárezoch vypadne z podpníka klinovitý štítok kôry s drevom.
Zrezanie urobíme pod tým istým uhlom aj na vrúbli. Rezné plôšky vrúbľa majú polmesiačikmi
vyčnievať nad hlavnú reznú plochu podpníka. Vrúbeľ upevníme lykom alebo páskou z PVC
a odkryté plochy zavoskujeme.
Vrúbľovanie za kôru
Robí sa za miazgy, aby sa mohla ľahko oddeliť kôra od dreva. Podpník po kolmom zrezaní rozrežeme na boku asi v dĺžke 3 cm a v mieste rezu ľahko odlúpeme od dreva. Vrúbeľ
zrežeme naproti púčiku spájajúcim rezom, zasunieme za kôru podpníka a upevníme lykom,
alebo páskou. Pri pohľade zboku má byť vidieť na vrúbli polmesiačik, ktorý významne ovplyvňuje ujatie a ďalší rast. Rezné plochy zavoskujeme. Pri vrúbľovaní hrubších podpníkov, kde
umiestnime viac vrúbľov, upevnenie urobíme pevným špagátom a zatrieme voskom.
Opatera očkovancov a vrúbľovcov
Po štrnástich dňoch urobíme previerku ujímania očiek a vrúbľov. U neujatých očkovanie
a vrúbľovanie zopakujeme. Uvoľníme lyko či pásku, aby sa nezarezali do podpníka a vrúbľa
a ďalej ošetrujeme polievaním, prihnojovaním, vyplievaním a podobne.
Existujú i ďalšie spôsoby rozmnožovania, ale záhradkárom uvedené možnosti postačujú.

TVAROVANIE A ĎALŠIE OŠETROVANIE
Pretože citrónovníky umiestňujeme v bytoch, je potrebné ich rast a rodivosť usmerňovať
rezom, vyviazaním alebo zohýbaním vetvičiek v spojitosti so správnym ošetrovaním, prihnojovaním a zavlažovaním v optimálnych svetelných a tepelných podmienkach. Môžeme ich
pestovať formou bonsaj. Nádoby s citrónovníkmi v zimnom období by mohli byť v debničkách, aby priamo na črepník nepôsobilo prúdenie studeného vzduchu od skla okien.
Pripravil: Ing. Oto TOKÁR, CSc.
MV SZZ Košice
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Zakoreňovanie v črepníku.

Postup pri očkovaní.

Vzdušné zakoreňovanie citrónovníka.

Znázornenie vrúbľovania spojkovaním.
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Vrúbľovanie za kôru.
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Vrúbľovanie na koziu nôžku.

Náčrt výchovného rezu
citrónovníka.
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BONSAJ, KULTÚRNE DEDIČSTVO, KTORÉ NÁM ZACHOVALI
PREDKOVIA

PESTOVATEĽ MUSÍ BYŤ DOBRÝM ZNALCOM PRÍRODY
Pestovanie bonsajov sa začalo rozvíjať už pred viac ako 1500 rokmi v Číne. Presvedčivým dôkazom, že tradície pestovania sa dodnes neprerušili, nám poskytujú dokumenty, ktoré nájdeme
na keramike, kresbách alebo v stredovekých ilustrovaných dielach či náhrobných doskách.
V Číne je bonsaj známy pod názvom PCHEN - SAI. Slovo bonsaj je prevzaté z japončiny
a znamená to, čo rastie v miske – bon -miska, sai – rásť. Druhý spôsob, ktorý bol v Číne populárny, sa nazýva PCHEN - ŤING, dnes známy pod japonským názvom SAKEI, čo v preklade
znamená rastlinná krajinka na podnose.
O tri storočia neskôr sa PCHEN - SAI dostal z Číny do Japonska. Pretože domáce náboženstvo spočívalo v uctievaní prírody, pestovanie miniatúrnych drevín si rýchlo našlo
cestu k srdciam Japoncov. Bonsaje spočiatku pestovali len na cisárskom dvore a v budhistických kláštoroch.
Názov bonsaj vznikol až v prvej polovici 19. storočia. Celému pestovateľskému umeniu dali
názov BONSAI Japonci. Začali písať prvé odborné publikácie a náučnú literatúru, majstrovať
keramické misky na nožičkách a usporadúvali verejné celoštátne i svetové výstavy.
Správy o bonsaj začali prenikať za hranice Japonska v 16. storočí. Začiatkom 19. storočia sa
prvé správy o tomto umení dostali vďaka misionárom aj do Európy. Prvé štáty, ktoré sa začali
zaujímať o pestovanie bonsajov, boli Francúzsko a Anglicko. Vyznávači tohto umenia mohli
navštíviť výstavy bonsajov v Paríži v roku 1886 a v Londýne v roku 19O9.
Západné štáty boli veľmi rýchlo zaplavené cenovo dostupnými ázijskými výpestkami, takže sa tam bonsaje stali bežným záhradným artiklom. Okrem krásnych , dobre pestovaných
bonsajov, pravdaže pomerne drahých, sa na západnom trhu objavujú aj bonsaje neprirodzených tvarov, zaškrtené drôtom, tvarované do špirály, teda bizarných tvarov, ktorým dávajú
zákazníci spravidla prednosť.
Človek, ktorý pestuje bonsaje má byť dobrým znalcom prírody, nemá mu chýbať cit pre
detaily. Mal by dokonale poznať tvary stromov, ich premenlivosť na rôznych stanovištiach.
Bonsaje môžeme pestovať z neprebernej škály rodov, druhov, odrôd a záhradných kultivarov
drevín. Vhodnosť posudzujeme podľa mrazuvzdornosti, náročnosti na pestovanie a estetickej hodnoty. Bonsaj musí vzbudzovať predstavu stromu, kmeň musí byť zo všetkých strán
viditeľný. Na báze sa rozširuje a prechádza do siete koreňov. Obnažením koreňov možno
vzbudiť dojem vyššieho veku. Každý bonsajský štýl má charakteristické usporiadanie konárov. Konáre majú byť súmerné (špirálovito) rozložené, nemajú byť priveľmi dlhé (vytiahnuté).
Majú mať čo najjemnejšie rozvetvenie, ktoré docielime rezom a odštipovaním. Rast konárov
podporíme hlbokým zmladzovaním. Rozkonárenie je pre každý druh charakteristické. Borka
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odzrkadľuje vek bonsaja a úroveň pestovateľskej starostlivosti. Pre každý druh i záhradný kultivar je charakteristická farba borky, textúra a štruktúra.
Korene môžu mať niektoré bonsaje v zemi, iné ich majú sčasti obnažené (staré exempláre). Obnažené korene alebo koreňové nábehy musia zodpovedať proporciám kmeňa, teda hrúbke. Kmeň
do nich plynulo prechádza. Korene upravujeme pri každom presádzaní. Možno ich tvarovať vyväzovaním, modeláciou drôtom a prestrihávaním. Ak niekde chýba, umiestnime tam vhodný kameň.
TYPOLÓGIA – ŠTÝLY BONSAJOV
Štýly jednotlivých rastlín klasifikujeme podľa toho, aký majú kmeň, korunu, kde rastú a čo
pripomínajú.
ČOKAN (CHOKAN) – strom hrdo vzpriamený má pravidelný, kužeľovitý tvar, kmeň s rovnomerne rozloženými vetvami, ktorých konce sa rozvetvujú do jemných vetvičiek. Pohľad na
tento bonsaj by mal pripomínať strom prísne alebo voľne vzpriamený, ktorý rastie vo voľnej,
bezveternej krajine s úrodnou pôdou a dostatočnou vlahou.
HOKIDAČI (HOKIDACHI) – strom s vejárovitou alebo metlovitou korunou má vzpriamený
kužeľovitý kmeň, z ktorého sa vetvy vejárovito rozbiehajú. Habitus stromčeka je pravidelný.
V prírode taký strom rastie zväčša samostatne a pohľad naň pripomína mohutného obra, ktorý vydrží všetky vrtochy prírody.
SOKAN – strom s dvoma kmeňmi je symbolom dvojice – muža a ženy. Drevina by sa mala
rozvetvovať na dva kmene už pri zemi. Najkrajší vzhľad docielime, ak korunu založíme v horných dvoch tretinách, čím zvýrazníme vzhľad tohto dvojitého kmeňa.
SANKAN – strom s troma kmeňmi, KABUDAČI (KABUDACHI) - strom s piatimi a viacerými
kmeňmi. Takto dopestované bonsaje symbolizujú rodinu. Kmene by mali vyrastať z jedného
koreňového systému. Môžu mať rozličný tvar, výšku a hrúbku. Bonsaje pestujeme zásadne
len s nepárnym počtom kmeňov (výnimkou je dvojitý kmeň).
ŠAKAN (SHAKAN) – strom na naklonenej stráni má predstavovať strom, ktorého kmeň je
vychýlený zo zvislej na šikmú polohu, a to v dôsledku vetrov, ktoré sa doň neustále vo voľnej
prírode opierajú. Korene na náveternej strane sú obnažené, vystupujú na povrch, čím sa
drevina bráni vyvráteniu zo zeme. Vetvy sú redšie a habitus menej pravidelný.
KENGAI – kaskáda, HANKENGAI – polokaskada. Takto pestované dreviny by nám mali pripomínať stromy, ktoré rastú v drsných podmienkach, na skalách, kde splývajú so stenami
priepasti. Pri polokaskade je kmeň nepravidelne vzpriamený, pokrútený a pri kaskadách sa
kmeň i vetvy spúšťajú zo skaly. Korene, v obidvoch prípadoch nad zemou, zväčšujú stabilitu
stromčeka. Koruna je redšia a pravidelná.
SEKIDŽODŽU (SEKIJOJU) – strom na kameni alebo na skale. Takýto bonsaj pôsobí veľmi
efektne. Jeho korene prenikli do substrátu v nádobe a spolu so skalou sú hlavnou ozdobou
tohto bonsaja, ktorý v nás vzbudzuje dojem, že strom i napriek krutým podmienkam, ktoré
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mu vytvorila príroda, neúprosne bojuje o svoj život. Stromček presádzame do
misky až po niekoľkých rokoch.
NEAGARI – strom v močarine. Pohľad na tento stromček by nám mal pripomínať strom rastúci v močarine. Voči krutému osudu sa bráni tým, že si neustále
tvorí nové korene, ktoré mu po čase zdrevnatejú a spevnejú.
FUKINAGAŠI (FUKINAGASHI) – strom vo víchrici má pripomínať strom, ktorý rastie na
skalách, kde musí vydržať prudký vietor. Uzlovité korene tejto rastliny sú nad zemou a budia
dojem mohutnosti a staroby. Kôra má byť hrubá a pre lepší efekt môže byť porastená machom a lišajníkmi. Vetvy sú pevné, nepatrne olistené, na náveternej strane obyčajne suché
a dolámané. Kmeň je akoby v dôsledku vetra naklonený.
MOJOGI (MOYOGI) alebo TAČIKI (TACHIKI) – strom hadovito sa vzpriamujúci je jedným
z najobľúbenejších. Vzhľadom pripomína starý strom žijúci v chudobnej pôde na pustatinách. Pri pestovaní však musíme dodržať podmienku, aby zvlnený kmeň na báze bol v jednej
osi s vrcholom koruny. Len vtedy pôsobí ako harmonický celok.
IŠICUKI (ISHITSUKI) – strom v skale by mal pripomínať strom, ktorý bojuje o každý kúsok
zeme v skalnatých puklinách, z čoho vyplýva, že jeho húževnaté korene prepletajúce sa škárami v skalách si nenechajú ujsť ani štipku výživy. Takéto stromy môžeme vidieť najmä vo
vysokohorských pásmach v skalnatých terénoch.
NECURANARI (NETSURANARI) – lesík môžeme vypestovať z pňa odrezaného stromu alebo pri zemi zlomeného stromu, v dôsledku čoho má aj zjednotené korene. Nové, vyrastajúce
stromčeky rašia z koreňového systému na rozličných miestach. Okrem spoločného koreňa si
každá rastlinka vytvorí vlastné korene. Takto vzniknutá skupina stromčekov je jedna z alternatív lesíka.
IKADA – aleja zo stromu (plť) pripomína vyvrátený a zakorenený strom alebo zakorenenú
spodnú vetvu dreviny, z ktorej vznikli nové stromčeky. Pri tomto type lesíka si na vyvolenom
stromčeku necháme vetvy len z jednej strany, ktoré rastú za sebou v primeranej vzdialenosti.
Vzniknuté rany, ktoré rastú po odstránení zbytočných vetví zatierame stimulátorom alebo štepárskym voskom či balzamom, ktorý necháme zaschnúť. Takto pripravenú rastlinu zasadíme
spolu s pôvodným koreňovým balom vodorovne do vopred pripraveného substrátu. Vetvy, ktoré sa neskôr po zakorenení premenia na stromčeky, vyformujeme a vystužíme drôtom do požadovaného tvaru. Starý koreň, ktorý má dočasnú vyživovaciu úlohu, treba po dôkladnom zakorenení novovzniknutých stromčekov odstrániť. Táto aleja môže byť pravidelná i nepravidelná.
JOSE UE (YOSE UE) – lesík je jeden z najpredávanejších , vhodný najmä pre začiatočníkov.
Vek stromčekov môže byť rozmanitý. To isté platí aj pre počet a druhy rastlín v jednej miske.
Pri sadení si najprv vysadíme 3 hlavné stromčeky a potom doplnkové. Dbáme na to, aby koruna bola založená v horných dvoch tretinách a pred vysadením do misky ostriháme korene
i korunu. Profil lesíka by mal vytvárať trojuholník a pri pohľade naň by mali byť vidieť všetky
kmene stromčekov.
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ŠARI (SHARI) – strom bez kôry. Z kmeňa stromčeka ostrými nožnicami
odstránime spodné vetvy tak, aby nepravidelná koruna bola založená v hor- Bonsaj, kultúrne
dedičstvo
ných dvoch tretinách. Potom ostrým nožom pozdĺžnym rezom odstránime
kôru a spôsobené rany necháme dôkladne vysušiť a po vyhladení ich nalakujeme. V Japonsku a v Číne skúsení bonsajisti nechávajú na tomto kmeni ako
ozdobu aj pásik lyka. Pohľad na tento bonsaj by mal pripomínať prastaré stromy, ktoré si
už kadečo pamätajú.
DŽIN (JIN) – strom s obhoreným vrcholom. V takomto štýle môžeme pestovať stromček,
ktorý je síce príliš vysoký, ale inak spĺňa kritériá starého stromu. Okrem toho, že drevine odlomíme vrchol, odstránime aj nadbytočné vetvy, ktoré zrežeme na kýpte. Uhynuté vetvy neodstraňujeme, ale tak ako z nich, aj zo vzniknutých kýpťov vrátane vrcholu, ostrým nožom
stiahneme kôru. Poranené miesta osušíme ohňom a potom naimpregnujeme. Po čase, keď
sa na stromčeku zahoja rany, nám tento exemplár bude pripomínať strom, ktorý prežil zasiahnutie bleskom.
SABAMIKI – strom s rozštiepeným kmeňom, URO – strom s dutinami v kmeni, ŠARIMIKI
(SHARIMIKI) – strom s mŕtvym kmeňom. Pri týchto štýloch treba vykonávať najtvrdšie zásahy, ktoré si môžu dovoliť len veľmi skúsení odborníci. Okrem strhávania kôry, nalamovania
vetví používame i vŕtačku, ktorou vyvŕtame diery. Po zahojení by mali pripomínať dutiny.
Vzniknuté rany nalakujeme. Uhynuté časti sa na rastline ponechávajú. O tieto bonsaje sa
treba mimoriadne dobre starať, musíme dbať najmä na to, aby drevo nezačalo hniť. V konečnom efekte pripomínajú prastaré stromy.
BUNDŽINGI ( BUNJINGI) – strom literátov a vedcov sa používa zriedka, a to najmä v Japonsku a v Číne, kde je súčasťou SAIKEI. Na pestovanie sa najlepšie hodí borovica. Tvarujeme ju
pomocou drôtov. Ostatné závisí od vlastnej fantázie.
HANKAN – strom chobotnicovito rozvetvený na človeka pôsobí dosť neprirodzene, pretože je to výtvor ľudskej fantázie. V prírode sa takéto tvary nevyskytujú.
Štýly BUNDŽIBI alebo HAKAN, sú prevažne výplodom fantázie našich umelcov, sochárov
či maliarov, ktorí mnohokrát vytvárajú sami nové pravidlá, vymykajúce sa bežným, zaužívaným zvykom.
SAIKEI – krajinka, je prastaré umenie japonskej a čínskej kultúry. Predstavuje určitú
prírodnú scenériu umiestnenú na podstavci, mise alebo na kameni. Nechýbajú tu tak ako
v prírode, rastliny, piesok, kameň, voda či iné doplnky. Pri výbere kameňa, ktorý má predstavovať skalnaté masívy si musíme dať záležať. Číňania a Japonci tomuto výberu venujú
najväčšiu pozornosť, dokonca väčšiu ako samému bonsaju. Najprv si osadíme asymetricky
jeden hlavný a potom postranný či doplnkový kameň. Potom príde na rad jazierko, ktorého nádrž môže tvoriť napríklad mušľa. Vybranú mušľu potrieme lepidlom a posypeme
pieskom tak, aby glazúra mušle nepresvitala. Po uschnutí ju vsadíme do scenérie a okraj
vyzdobíme rovnakým druhom piesku, aký je v mušli. Vodu si však môžeme znázorniť aj
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pomocou piesku alebo štrku, a to vyformovaním na patričnom mieste do tvaru
slzy. Nakoniec zakomponujeme do scenérie stromčeky. Na dotvorenie krajinky slúžia rastlinky (skalničky) alebo výtvarné diela (mostíky, lavičky, domčeky
a podobne).

Rozdelenie bonsajov
Podľa nárokov na prostredie bonsaje delíme na: bytové a záhradné.
Podľa typu dreviny na: listnaté a ihličnaté.
Podľa spôsobu olistenia na: opadavé a vždyzelené.
Podľa hlavného okrasného prvku na: list, ihlice a kvet, plod, kôra a kombinácia uvedených.
Podľa rastového charakteru na: prirodzený, geneticky zakrpatený.
Podľa výšky na: miniatúrny - makové zrnko do 10 cm , malý - 10 - 20 cm, stredný 20 - 30 cm,
vysoký 30 - 60 cm, veľmi vysoký 60 - 120 cm, samostatná kategória nad 120 cm.
Výška podľa japonských kritérií:
miniatúrny – MAME do 15 cm
malý – KO 15 - 30 cm
stredný – CHU 30 - 60 cm
vysoký – PAI 60 - 90 cm.
Podľa počtu kmeňov na:
- jednokmenné
- dvojkmenné
- trojkmenné
- päť a viackmenné
- viac ako deväť kmeňov je lesík
- trs.

Podľa typu koruny:
- normálna
- metlovitá
- smútočná
- stĺpkovitá
- dáždnikovitá
- veterná
- literárna.
Podľa terminálu:
- vzpriamený
- šikmý
- polokaskádovitý
- kaskádovitý.

NIEČO O ZÁSADÁCH PESTOVANIA BONSAJOV
Pri pestovaní bonsajov sa nezameriavame iba na jednu drevinu, ale pracujeme s väčším
množstvom vhodných rastlín, ktoré budú vyhovovať našim časovým i priestorovým možnostiam a stanú sa základom našej zbierky.
Sadenice rastlín si môžeme kúpiť v okrasnej škôlke alebo v špecializovaných predajniach
pre škôlkarské výpestky. Rastliny prinesené z prírody sa začiatočníkom neodporúčajú, lebo sa
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zle ujímajú a aj napriek väčšej starostlivosti, väčšina hynie. Výhodnejšie je zaobstarať si kontajnerovú rastlinu, ktorá má bohatú koreňovú sústavu.
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VÝBER RASTLINY
Najlepšie je zamerať sa na stromčeky s kompaktným vzrastom a drobným hustým olistením.
Prihliadame i na to, ako je drevina odolná voči nepriaznivým podmienkam. Vyberáme otužilé
druhy, ktoré znesú aj drobné chyby pri pestovaní. Mala by byť nenáročná na pestovanie, odolná
voči chorobám a škodcom, dobre by mala zniesť rez i zaštipovanie. Rastlina má mať silné, zdravé
a lúčovito rozvetvené korene. Drevina by mala byť husto vetvená a vysoká asi 30 cm. Skúsenejší
môžu si vybrať aj nižšiu rastlinu, prírodne zdeformovanú, čiže škôlkarský nepodarok.
NÁDOBY
Musíme pamätať na to, že misku vyberáme k rastline, a nie naopak. Prihliadame na tvar
misky, jej veľkosť a farbu. Každá miska má mať niekoľko odtokových otvorov asi 1,5 až 2 cm
veľkých a veľkosť misky sa vyberá podľa bonsaja. Tvar misky môže byť okrúhly, oválny, štvorcový, obdĺžnikový alebo nepravidelný.
Ako náhrada za misky sa používajú ploché kamene, bežné záhradné žardiniéry alebo keramické misky používané v domácnosti, do ktorých si svojpomocne vyvŕtame potrebné otvory.
K predpestovaniu malých rastlín použijeme vyčistené nádoby po mlieku, jogurte a podobne.
ZEMINA – SUBSTRÁT
Pretože je ťažko poskytnúť univerzálny návod, lebo každá drevina alebo skupina drevín
má špecifické nároky na substrát, budeme ho miešať zo základných troch zložiek. Z piesku,
ktorý používame ako prevzdušňujúcu zložku, z ornice, ktorá má výživný charakter a z rašeliny, ktorú používame pre jej výbornú saciu schopnosť. Ako doplnkový materiál sa používa
drvená borovicová kôra, íl, ihličnatka alebo listnatka, agroperlit, japonská alebo iná zmes.
Ihličnaté dreviny vyžadujú kyslejšiu pôdu, preto pri miešaní substrátu dávame dva diely rašeliny, jeden diel piesku a jeden diel ornice. Listnaté dreviny potrebujú skôr zásadité pH, preto im
odoberieme jeden diel rašeliny a pridáme jeden diel ornice. Existujú však výnimky, ako napríklad dreviny z čeľade Ericaceae, ktoré si vyžadujú kyslé pH, preto výraznejšie pridáme rašelinu.
PRESÁDZANIE
Robíme ho obyčajne v období predjaria alebo na jar. Uskutočníme to tak, že celú rastlinu
vyberieme z nádoby a odoberieme alebo aj zbavíme zeminy z koreňového balu. Pri listnatých
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opadavých drevinách môžu byť korene „holé“, pri ihličnanoch musí minimálne
1/3 zeminy zostať na koreňovom bale. Po skrátení koreňov o 1/3 až 1/2 môžeme
rastlinu zasadiť do vopred pripravenej misky. Dno naplníme vrstvičkou drenáže,
ktorú tvorí štrk alebo piesok. Potom pridáme časť namiešanej zeminy, vsadíme
rastlinu a dosypeme ostatnú časť namiešanej zeminy. Rastlina nemá byť vysadená v strede a na rovnej ploche, ale na kopčeku. Povrch pôdy dotvárame zasypaním jemnou
vrstvičkou zeminy, do ktorej môžeme primiešať nadrobno posekaný mach. Misku uložíme do
polotieňa na chránené miesto pred vetrom. Pôdu môžeme pokryť i kobercovou vrstvičkou
machu, ktorý po upravení a pritlačení výdatne zalejeme, ale povrch môžeme dotvoriť aj kameňmi, papradinkami, drievkami, drobnou trávičkou, skalničkami, a podobne.

Bonsaj, kultúrne
dedičstvo

ZALIEVANIE
Je to mimoriadne dôležitý úkon, lebo rastliny rastú v plytkých miskách, v ktorých zemina
rýchlo vysychá. Najvhodnejšia voda na polievanie je dažďová alebo potočná. Ak takú nemáme, použijeme 1 až 2 dni odstátu vodu z vodovodu, z ktorej už vyprchal pre rastliny škodlivý
chlór. Dávame pozor, aby sa nám substrát trvalo nepremočil alebo nepresušil. Ak substrát
v miske vyschol, musíme ju celú asi na 20 minút ponoriť do vody, pretože bal nie je priľnutý
k stenám misky, čo spôsobuje pri bežnom polievaní odtok všetkej vody.
Kvalita vody na zálievku pre mimoriadne citlivé rastliny sa dá vylepšiť aj tak, že do vedra
napustíme 10 l vody a pridáme 2 kg vláknitej rašeliny alebo dobrú listovku, ktorá nám asi za 3
dni vodu prečistí. Osobitné opatrenie robíme pri odchode na dovolenku.
HNOJENIE
Dopĺňanie živín robíme po zálievke s polovičnou koncentráciou ako pri bežnom hnojení
za 2-3 týždne, nie tesne po presádzaní. Hnojiť začíname koncom mája a končíme v auguste. Živiny môžeme dopĺňať buď organickými alebo anorganickými hnojivami. Postupujeme
opatrne, radšej použijeme viac slabších koncentrácií (0,1 - 0,2 percenta) ako jednu silnú. Pri
všetkých hnojivách sa riadime návodom na obale hnojiva.
OCHRANA PROTI ŠKODCOM
Bonsaj má obmedzenú koreňovú plochu a je tvarovaný, preto je menej odolný ako voľne
rastúce rastliny. Mali by sme preventívne kontrolovať a ničiť všetky možné zdroje infekcie,
ako napríklad suché lístie, ihličie, hnilé drevo. Ak sa stav rastliny aj napriek našej starostlivosti
zhorší, zistíme dôvod. Niekedy stačí, keď rastlinu pohnojíme alebo jej vymeníme substrát.
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Horšie je, ak musíme na ich ochranu použiť chemické prípravky, pri ktorých sa
riadime návodom na obale. Škodcovia sa môžu vyskytovať aj v zemine.
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TVAROVANIE
Je výsledkom našej fantázie, zručnosti, ale aj záhradníckych vedomostí. Musíme dodržiavať všetky pravidlá pri reze, zaštipovaní, vyštipovaní či ohýbaní kmeňa a vetví. Keď režeme
hrubé vetvy, usilujeme sa kvôli rýchlejšiemu zaceleniu robiť čo najmenšie rany, ktoré zahladíme žabkou a zatrieme štepárskym voskom alebo balzamom. Vytvarovaný bonsaj udržujeme
jemným udržiavacím rezom – zaštipovaním alebo vyštipovaním. Pri ihličnatých drevinách
robíme zaštipovanie skoro na jar skrátením rašiaceho výhonku podľa potreby. Vyštipkovanie
a vylamovanie rašiacich očiek robíme zväčša vtedy, keď má bonsaj už konečnú podobu.
Tvarovanie rastlín môžeme robiť striedavým rezom, medeným alebo hliníkovým drôtom
alebo špeciálnym tvarovacím bonsajovým náradím. Na kozmetické úpravy bonsajov sa používajú hrabličky, štetka, pinzeta, rýlik, jemné nožničky, klieštiky, atď. Okrem drôtov sa na
tvarovanie používajú rôzne druhy zverákov, kamene, závažia alebo špagátiky.
Dlhé vetvy môžeme skracovať rovnakým spôsobom ako pri ablaktácii. Vetvu ohneme do
kruhu a na spojovacom mieste odstránime z oboch strán pozdĺžnym rezom kôru, vzniknuté
rany spojíme a obviažeme PVC páskou. Za jedno vegetačné obdobie nám vznikne dokonalý zrast a kruh môžeme odstrániť. Pri mladších, málo rozvetvených stromčekoch, môžeme
kmeň skrátiť rovnakým spôsobom ako pri vzdušnom zakoreňovaní.
PREZIMOVANIE
Odolnejšie rastliny na jeseň vyberieme z misky a zasadíme do substrátu tak, aby rašelina bola asi
2 cm nad pätkou stromčeka, chúlostivejšie zapustíme rovnakým spôsobom do hlbokých parenísk
s oknom alebo ich necháme v miestnosti so stálou teplotou 8 - 10˚C. Rastliny prezimujúce vonku alebo v parenisku po zasadení dôkladne zalejeme, prikryjeme lístím a rastliny v parenisku ešte priklopíme oknom. Veľa ľudí sa domnieva, že príčina nerašiacich rastlín je spôsobená zmrznutím, ale býva
to vyschnutím. Polievame aj v zime, keď teplota vystúpi nad nulu. Rastliny subtropického pôvodu
vyžadujú v zime nižšiu teplotu , od 10 do 15˚C a obmedzenú zálievku. Pri tropických rastlinách podmienky ostávajú rovnaké ako po celý rok. Vonkajší bonsaj môžeme v zime v bytových podmienkach
nechať len 2 - 4 dni (Vianoce). Na jar po prezimovaní vynášame bonsaje vonku ešte nenarašené.
UMIESTNENIE
Bonsaj by mal byť umiestnený v závetrí, kde mu nehrozia silné vetry, čím zároveň zabránime rýchlemu vysychaniu pôdy v miske. Ideálna možnosť pre všetky bonsaje je polotieň,
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pretože na priamom slnku hrozí rastline spálenie, neprospieva jej ani tieň. Pri
aranžovaní bonsajov musíme dodržať neutrálne pozadie (biela farba), aby sme
zvýraznili ich dokonalosť.
ROZMNOŽOVANIE BONSAJOV

Dopestovanie zaujímavého bonsaja je zdĺhavý proces. Keď sa pozrieme na ten či onen kus,
pri každom sa nám vybaví spomienka na prvé začiatky. Záhradnícka technológia je známa,
preto iba stručné poznámky:
Generatívne - semenom:
- zber semien, stratifikácia, rozsádzanie, výsadba do nádob.
Vegetatívne:
- odrezkami - bylinné, drevnaté, koreňové
- štepenie - očkovanie, vrúbľovanie
- potápanie - vzdušné
- odkopky
- delenie
- meristemové množenie.
Ing. Oto TOKÁR, CSc.
MV SZZ Košice
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PRÁCA ZÁHRADKÁRA POČAS ROKA
JANUÁR
Nízke teploty zabraňujú v raste koreňovej sústavy, nadzemných častí ovocných a okrasných drevín. Je obdobie vegetačného pokoja. Silné mrazy často poškodzujú
ovocné stromčeky, najmä kôstkoviny (marhule, broskyne). Aby sme poškodeniu predišli,
novovysadené stromčeky chránime tak, že celý kmeň s korunkou obalíme vrecovinou
alebo papierom. Vrcholovú časť korunky ponecháme mierne otvorenú. Okrem mrazov
kmene stromov chránime aj pred zajacmi, ktorí dokážu v ovocnej časti záhradky urobiť
značné škody. Ako ochranu používame chrániče z drôteného pletiva alebo plastických
hmôt, prípadne kmene natierame odpudzujúcimi prípravkami. Nesmieme zabúdať na
kontrolu oplotenia záhrady.
Pre niektoré druhy ovocných stromov sú zvlášť nebezpečné kolísavé denné a nočné teploty. Pri vyšších teplotách slnečné lúče prebúdzajú kmeň a kostrové konáre, pričom
na druhej strane vyskytujúce sa nočné mrazy vytvárajú na týchto kmeňoch rôzne poškodenia, napr. mrazové dosky. Výkyvom denných a nočných teplôt predchádzame tak, že kmene a hrubšie konáre natierame 15 % vápenatým mliekom. Pre koreňovú sústavu sú zvlášť
nebezpečné zimy bez snehovej prikrývky (holomrazy). Poškodeniu, najmä novovysadených
jahôd, ruží, skalničiek a ihličnatých drevín zabraňujeme tak, že rastliny zakrývame čečinou,
lístím, vrecovinou alebo iným krycím materiálom. Ochranou proti nepriaznivým zimným
podmienkam je výsadba zdravého rastlinného sadiva. Úžitkovú časť záhradky môžeme aj
v tomto období prihnojovať. Používame 5 až 10 – krát s vodou zriedenú močovku, ktorá však
obsahuje málo fosforu, preto k rastlinám ešte pridávame superfosfát a z draselných hnojív
používame síran draselný.
Staršie stromčeky presádzame so zamrznutým koreňovým balom. Ich nadzemnú
časť hlbokým rezom skrátime. Jednotlivé kostrové konáre zrežeme o 2/3 ich dĺžky, pretože
poškodená koreňová sústava nestačí dodávať dostatočné množstvo živín pre rast nadzemných častí stromov. Za priaznivejších teplôt robíme pri jadrovinách presvetľovací a zmladzovací rez. Odstraňujeme poškodené, choré a korunku stromov zahusťujúce konáriky. Všetky
rezné plochy zatierame štepárskym voskom alebo latexovou farbou. Jednotlivé konáre režeme blízko pri kmeni, t. j. na konárový krúžok. Jednoročné výhonky neskracujeme, pretože
skrátením by sme podporili tvorbu nových, ešte bujnejšie rastúcich výhonkov bez kvetonos-
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ných púčikov. Kmene ovocných stromov očistíme od borky (staršia kôra), v ktorej nachádzajú
úkryt škodcovia, larvy alebo húsenice.
Proti prezimujúcim chorobám a škodcom používame zimný postrek, ktorým
stromčeky doslova umyjeme. Striekame 5 % Sulkou. Zo stromov odstraňujeme suché mumifikované plody. Kontrolujeme skladovacie priestory ovocia a zeleniny. Pravidelne ich vetráme, pričom udržujeme teplotu +2°C až +4°C pri relatívnej vlhkosti vzduchu 85 – 95 %. Plody
napadnuté moniliózou odstraňujeme.
Pred príchodom silnejších mrazov režeme vrúble kôstkovín, jadrovín, drobného
ovocia a okrasných drevín. Uložíme ich do vopred pripravených jám, najlepšie zo severných
strán budov, dávame ich pod koruny stromov, prípadne ich dáme do pivníc. Vrúble berieme
len zo zdravých stromov, ktoré prinášajú kvalitné plody. Jednotlivé odrody označíme menovkami. Pažítku, cibuľu kuchynskú a petržlen koreňový rýchlime. Najlepšie sa im darí v byte pri
okne s teplotou 15 – 20 °C.
Študujeme odbornú literatúru, časopisy a zúčastňujeme sa odborných prednášok. Zabezpečíme si potrebné množstvo semien zelenín a kvetín. Doplňujeme, opravujeme
záhradnícke náradie. Pripravujeme pareniská na predpestovanie rastlín. Nakúpime si vhodné
priemyselné hnojivá a chemické prípravky proti chorobám a škodcom.

FEBRUÁR
Vyššie denné teploty spôsobujú, že v pletivách stromčekov začínajú prúdiť živiny. Za bezmrazových dní pokračujeme v zimných postrekoch proti prezimujúcim chorobám
a škodcom. Je čas urobiť výchovný, presvetľovací a zmladzovací rez ovocných drevín. Na jeseň
vysadené stromčeky skrátime výchovným rezom na 2 - 4 púčiky tak, aby po reze púčiky smerovali von z koruny. Hlavný výhonok ponechávame oproti vedľajším výhonkom o 15 - 20 cm
vyššie. Bočné výhonky režeme približne v jednej rovine. Staršie ovocné stromy presvetľujeme. Odstraňujeme všetky nadbytočné, poškodené a korunku stromčeka zahusťujúce konáriky, režeme ich na konárový krúžok. Výchovný rez robíme aj pri drobnom ovocí (ríbezle,
egreše, maliny a ostružiny. V jesennom období vysadené kríky a stromčeky skracujeme na
2 - 4 púčiky. V ďalších rokoch vypestujeme z nich 8 - 12 základných konárikov. Pri ríbezliach
a egrešoch najrodivejšie je 2 až 3 - ročné drevo. Všetky staršie ako štvorročné konáre presvetľovacím rezom odstraňujeme. Režeme ich po zbere úrody alebo v predjarnom období. Ako
náhradu každý rok ponechávame 1 - 3 nové jednoročné výhonky. Výhonky pri egrešoch skra-
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cujeme na 4 - 10 púčikov. Maliny prinášajú úrodu na jednoročnom dreve. Výhonky staršie, t. j.
dvojročné, v ktorých sa ukrývajú len škodcovia, odstránime záhradníckymi nožnicami. Súčasne z ponechaných jednoročných výhonkov skracujeme asi o 10 - 40 cm vrcholovú, mrazom
poškodenú časť.
Meruzalku zlatú (vhodný podpník pre ríbezle a egreše) a vegetatívne rozmnožené
slaborastúce podpníky jabloní (M 9, M 27) vrúbľujeme. Používame jednoduchý spôsob štepenia spojkovaním alebo anglickú kopuláciu. Rezné plochy vrúbľa a podpníka zaviažeme páskou z PVC. Vrchnú reznú plochu, najčastejšie 2 - 3 púčikového vrúbľa zatierame štepárskym
voskom. Takto (v ruke) naštepené podpníky opäť uložíme do mierne vlhkého piesku alebo
rašeliny v pivnici. Začiatkom marca ich vysadíme na pripravené záhony do ovocnej škôlky.
Semená zeleniny a kvetín vysievame do misiek, debničiek alebo pareniska. Podľa
toho, akú vysokú vrstvu organickej hmoty použijeme, najlepšie konského hnoja, zakladáme
teplé, poloteplé alebo studené pareniská. Na založenie poloteplých parenísk potrebujeme
20 - 30 cm vrstvu maštaľného hnoja. Parenisková zemina sa pripravuje viac rokov. Na jej založenie potrebujeme 4 diely maštaľného hnoja, 2 diely ornice, 1 - 2 diely rašeliny, 1 diel piesku
a 2 kg hnojiva Cererit na 1 m3 kompostu.
Pod pareniskové okná dávame zaparený konský hnoj, ktorý dôkladne ušliapeme.
Naň navrstvíme asi 15 cm pareniskovej zeminy a 5 cm preosiatej zeminy. Od povrchu pôdy
po okná necháme 10 - 20 cm voľný priestor pre rast rýchlenej zeleniny. Ak nám počasie dovolí
a pôda v záhradke sa dostatočne prehreje, začneme na pripravené záhony vysievať mak, karotku a petržlen koreňový.
V okrasnej časti záhradky zmladzujeme kríky kvitnúce na jednoročnom dreve
(budleja Davidova). Striháme živé ploty a súčasne ich prihnojujeme viaczložkovými priemyselnými hnojivami NPK alebo Cereritom.

MAREC
Vyššie priemerné teploty spôsobujú, že zdanlivo spiaca príroda sa začína prebúdzať
zo zimného spánku. V záhradke ovocným a okrasným drevinám sa snažíme vytvoriť optimálne
podmienky pre rast, kvitnutie a rodivosť stromov. Pokračujeme po výchovnom, presvetľovacom a zmladzovacom reze ovocných drevín. Na jar vysadené ovocné stromčeky dôkladne zalejeme vodou, predtým, ich na 6 - 12 hodín namočíme do vody. Súčasne im skrátime jednotlivé
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výhonky na 2 – 4 púčiky. Pokračujeme v štepení meruzalky zlatej, vegetatívnych podpníkov
jabloní, vrúbľujeme hrušky, čerešne, višne a ďalšie kôstkoviny na vhodné podpníky.
Vegetatívnym spôsobom, t. j. určitými časťami rastlín, najčastejšie drevnatými
odrezkami, nakopcovaním alebo potápaním, rozmnožujeme niektoré ovocné a okrasné dreviny (ríbezle, forzítia). Odrezky režeme z jednoročných výhonkov a upravíme ich na dĺžku 15
– 25 cm. Narezané odrezky zapichujeme na pripravené záhony na vzdialenosť 30 x 10 – 15 cm
tak, že nad povrchom pôdy ponechávame len 1 – 2 púčiky. Ostatné 2 – 3 púčiky sú v pôde.
Odrezky dávame do pôdy mierne šikmo. Zakorenené odrezky počas vegetácie prihnojujeme
na list 0,2 % Harmavitom, pravidelne pôdu okolo kypríme, aby sme z nich do jesene získali
kríky vhodné na výsadbu.
Na pripravené záhony vysievame kôstky vinohradníckych broskýň a marhúľ, ktoré
sme cez zimné obdobie stratifikovali, t. j. uložili do mierne vlhkého piesku v pivnici. Kôstky
broskýň veľmi ťažko klíčia, preto ich pred vysievaním rozbijeme alebo už vysievame mierne
naklíčené jadierka.
Pestovatelia jahôd z porastu odstraňujú nadbytočné množstvo poplazov a odumreté suché listy. Dostatočnú pozornosť venujeme prihnojovaniu jahôd priemyselnými hnojivami, pretože v tomto období rozhodujeme o tom, aké veľké a kvalitné plody budeme začiatkom júna zberať. Okolo trsov rozhodíme hnojivá NPK alebo Cererit v množstvo 250 - 600 g na
10 m2. Môžeme použiť aj špeciálne hnojivo Fragarin, pričom dávame pozor, aby sme hnojivom nespálili srdiečko rastlín. Raz rodiace, stálerodiace a mesačné odrody jahôd vysádzame
na dôkladne pripravené záhony na vzdialenosť 70 - 80 x 30 - 40 cm. Jahodové srdiečko po
výsadbe musí byť nad povrchom pôdy.
Aj okrasnú a úžitkovú časť záhradky prihnojujeme. Najčastejšie používame
viaczložkové priemyselné hnojivá v dávke 250 - 650 g na 10 m2. Uvedené množstvá hnojív sú
len orientačné. Až chemický rozbor pôdy a celkový vzhľad drevín nám ukážu, ktorý zo základných prvkov (N, P, K), prípadne mikroelementov, musíme rastlinám dodať. V zeleninárskej
časti záhradky na pripravené záhony vysievame karotku, petržlen koreňový, reďkev, reďkovku, šalát hlávkový a sadíme cibuľu kuchynskú. Pred vysievaním pôdu hrabličkami urovnáme,
čím šetríme zimnou vlahou. Pred sejbou do vytvorených rýh nalejeme vodu a po jej vsiaknutí
vysievame jednotlivé druhy semien. Po vysiati pôdu mierne pritlačíme, aby sme získali rýchlejšiu a rovnomernú vschádzavosť rastlín.
Letničky vysievame do pripravených debničiek, parenísk alebo voľne na záhony. Ako
pôdu používame pareniskovú zeminu premiešanú s rašelinou a pieskom v pomere 1 : 1 : 1. Pred
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vysievaním semien pôdu preparujeme alebo dezinfikujeme vhodnými chemickými prípravkami. Ak nehrozí nebezpečenstvo silnejších mrazov, zo záhonu ruží a novovysadených okrasných
drevín odstraňujeme čečinu, lístie a iný ochranný materiál. Kríčkové veľkokveté ruže skrátime na
2 - 4 púčiky, súčasne ich prihnojíme a pôdu okolo nich prekypríme.

APRÍL
V teplejších oblastiach nastupuje vegetačná doba s priemernou dennou teplotou
nad 10°C. Okrem intenzívneho rastu koreňovej sústavy pozorujeme pri ovocných a okrasných
drevinách predlžovací rast púčikov. Koreňová sústava rastie. Je schopná prijímať minerálne
živiny rozpustené vo vode, ktoré sú potrebné pre rast výhonkov, na výživu plodov a pod.
Aby korene zabezpečovali rast letorastov a úrodnosť ovocných stromov, musia mať v pôde
dostatočné množstvo živín. Preto už v predjarnom období a počas vegetácie, najneskoršie
do konca júna, stromčeky každoročne prihnojujeme viaczložkovými priemyselnými hnojivami, ktoré do pôdy dávame najmä po obvode koruny a za obvodom korún, kde sa nachádza
najviac aktívnych koreňových vláskov.
Pokračujeme v štepení a preštepovaní ovocných stromov, najčastejšie používame
vrúbľovanie za kôru, zlepšené štepenie za kôru, Tittelov spôsob, anglickú kopuláciu a pod.
Pokračujeme v reze ovocných drevín. Z pestovaných ovocných druhov zvlášť citlivá na klimatické a pôdne podmienky je broskyňa. Vyžaduje tiež najväčšiu opatrnosť pri výchovnom, ale
najmä presvetľovacom reze. Broskyne sú veľmi náchylné na glejotok, poškodzujú ich mrazy.
Preto jarný rez robíme čo najneskôr, prípadne až pred kvitnutím, keď sú najmenej náchylné na choroby. Súčasne regulujeme množstvo ponechaných plodov. Broskyne najčastejšie
pestujeme v tvare voľne rastúcej kotlovitej koruny. Všetky rezné rany zatierame štepárskym
voskom alebo latexovou farbou.
Pokračujeme vo vysievaní koreňovej zeleniny. Zaraďujeme ich do druhej pestovateľskej trate. Priame hnojenie maštaľným hnojom neznášajú, preto ich vysievame po vyhnojených hlubovinách, plodovej zelenine, prípadne zemiakoch. Mrkvu a petržlen koreňový
vysievame do riadkov vzdialených 20 - 25 cm. Sejeme ich do hĺbky 1 - 2 cm. Po vzídení ich
jednotíme na vzdialenosť 3 - 5 cm. Zeler buľvový vysádzame na vzdialenosť 40 x 40 cm tak,
aby srdiečko rastlín bolo nad povrchom pôdy. Polievanie v čase sucha pravidelne opakujeme. Reďkovku najčastejšie pestujeme ako predplodinu alebo následnú plodinu. Má veľmi
krátke vegetačné obdobie. Cibuľu kuchynskú s priemerom do 10 mm vysádzame na vzdialenosť 20 - 30 x 5 - 8 cm tak, aby hrot cibuľky bol mierne nad zemou. Po výsadbe ich pritlačíme
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k pôde. Semená cibule kuchynskej vysievame do riadkov vzdialených od seba 20 cm. Sejeme
ich do hĺbky 1 - 1,5 cm. Týmto spôsobom získame sadzačku, ktorú vysádzame na budúci rok.
Predklíčené skoré zemiaky vysádzame na vzdialenosť 50 x 40 cm do vopred vyhnojenej pôdy.
Po uplynutí jarných mrazov sadíme predpestované priesady hlubovín a plodovej zeleniny.
Pripravujeme fóliovník, do ktorého vysievame uhorky, rajčiaky a zeleninovú papriku.
Zakladáme okrasnú časť záhradky. Ak máme vhodný svahovitý terén, budujeme
skalku alebo suchý kvetinový múrik. Do skalky vysádzame ihličnaté dreviny, ktoré kombinujeme so skalničkami. Po výsadbe ich dôkladne polievame. Na kvetinové záhony vysievame
letničky a sadíme hľuzy georgín a mečíkov (gladioly). Cibule a hľuzy pred výsadbou moríme
proti hubovým chorobám na morenie môžeme použiť 5 % Sulku, 0,2 % Fundazol alebo niektorý iný fungicíd. Gladioly sadíme na vzdialenosť 20 - 30 x 10 - 15 cm do hĺbky 8 - 10 cm.
Pre pestovanie cibuľových a hľuznatých kvetín sú najvhodnejšie hlinité a hlinitopiesočnaté pôdy dobre zásobené humusom a živinami. Priame hnojenie maštaľným hnojom neznášajú.

MÁJ
Je radosť pozrieť sa na kvitnúce ovocné stromčeky, zakvitnutú skalku alebo suchý kvetinový múrik. Ale pozor! V tomto období dokáže spôsobiť značné škody jarný mrázik. Zvlášť citlivé na chlad sú marhule, broskyne, orechy a čerešne. Kvitnúci sad poškodzuje
už mráz -2°C. Plody v štádiu po odkvitnutí sú ešte citlivejšie. Dokáže ich zničiť už mráz -1°C.
Pôsobenie jarných mrázikov obmedzujeme používaním vhodných ochranných zásahov. Najčastejšie je to vykurovanie pomocou rôznych horľavých hmôt, avšak najúčinnejšie je postrekovanie vodou, ktorá vytvára na kvetoch jemnú ochrannú vrstvu. Niektoré druhy drobného
ovocia (jahody, maliny, ostružiny) kvitnú v dlhšom časovom rozpätí. Je tu preto menšie nebezpečenstvo poškodenia všetkých kvetov. Poškodeniu jarnými mrazmi môžeme predchádzať aj vhodným výberom stanovíšť pre pestovanie rastlín. Po odkvitnutí potrebujú vyvíjajúce plody pre svoj rast určité množstvo minerálnych živín. V tomto čase ovocné stromčeky
prihnojujeme na list 0,2 % Harmavitom alebo iným tekutým hnojivom.
Ovocné stromčeky tesne pred kvitnutím, ak na strome kvitne asi 5 % kvetov, chránime proti hubovým chorobám a škodcom používaním vhodných chemických prípravkov.
V tomto čase ovocné stromčeky postriekame proti živočíšnym škodcom, napr. prípravkom
Decis alebo môžeme použiť Zolone EC či niektorý ďalší insekticíd. Tieto prípravky obmedzujú
výskyt vrtivky čerešňovej, piliarky slivkovej, výskyt obaľovača jablčného, kvetovky jabloňovej
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a ďalších škodcov. Hubové choroby, najmä chrastovitosť jabloní a hrušiek, múčnatku jabloňovú a ďalšie hubové choroby obmedzíme použitím prípravku, napr. Rubigan 12 EC. Proti
rôznym hnilobám plodov môžeme použiť niektorý z prípravkov, ako sú Ridomil, Šampión
alebo Kuprikol. Pri kombinácii týchto prípravkov dávame pozor, aby jednotlivé druhy použitých prípravkov boli vzájomne miešateľné. Vyššie uvedené prípravky po odkvitnutí ovocných
stromov opäť použijeme s tým, že do postrekovača súčasne pridávame tekuté viaczložkové hnojivo Harmavit v 0,2 % koncentrácii. Pri postrekovaní rastlín dávame pozor, aby sme
prípravkami nezasiahli konzumnú skorú zeleninu, striekame za bezvetria, v skorých ranných
alebo neskorých večerných hodinách, aby sme nezasiahli včely a iný užitočný hmyz.
Dozrievajúce plody jahôd podkladáme stružlinami alebo polyetylénovou fóliou,
čím obmedzujeme výskyt nebezpečnej hubovej choroby - hniloby plodov. Hniloba dokáže
zničiť takmer celú úrodu jahôd. Nastieľací materiál obmedzuje klíčenie burín, urýchľuje dozrievanie plodov, zabraňuje ich znečisťovaniu pôdou a v čase sucha udržuje vlahu v pôde. Vytvára
vhodné podmienky pre rast koreňovej sústavy a nadzemných častí rastlín. Výskyt hubových
chorôb obmedzujeme najmä výsadbou rastlín. Jahody pestujeme v spone 80 x 40 cm.
Preštepené ovocné stromy pravidelne kontrolujeme. Prijaté vrúble priväzujeme
k oporným paličkám, aby ich nevylomil vietor a nepoškodilo vtáctvo. Bočný obrast pod
miestom vrúbľovania spočiatku skracujeme a neskôr ho úplne odstránime. Za zelena vrúbľujeme ríbezle a egreše na podpník meruzalky zlatej.
Naklíčené semená uhoriek vysievame do dobre pripravenej pôdy. Sejeme ich po
2 - 3 semienka do riadkov vzdialených 100 - 120 cm, pričom vzdialenosť v riadkoch je 15 - 20
cm. Kríčkové tekvice vysievame do hniezd na vzdialenosť 100 x 100 cm. Pri plazivých tekviciach volíme spon 200 x 200 cm. Kaleráb nesmieme vysádzať hlboko, pretože tvar buľvy by sa
veľmi predlžoval. Skoré kaleráby sadíme na vzdialenosť 25 x 25 cm, neskoré odrody vyžadujú
spon 30 x 40 cm. Skorú kapustu hlávkovú pestujeme v spone 40 x 50 cm. Neskorú kapustu určenú na konzervárenské spracovanie sadíme na vzdialenosť 60 x 80 cm. Na kvetinové záhony
vysádzame letničky, hľuznaté begónie a po uplynutí neskorých jarných mrazov na balkóny
a terasy umiestňujeme muškáty a ďalšie druhy rastlín.

JÚN
Vysoké teploty a dlhé dni prezrádzajú, že začína ďalšie ročné obdobie - leto.
Úžitkové a okrasné rastliny vyžadujú dostatočné množstvo živín a vlahy, ktoré sú potrebné
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pre výživu plodov a rast nadzemných častí rastlín. Pri ich nedostatočnom množstve dochádza k júnovému opadávaniu ovocia. Ovocný strom nestačí vyživovať všetky plody, preto
určité množstvo zhadzuje. Súčasne na jednoročných a viacročných výhonkoch prebieha
diferenciácia, t. j. premena listových púčikov na púčiky kvetné, ktoré v nasledujúcom roku prinášajú plody. Ovocný strom rastie. Vytvára nové letorasty. Ak chceme, aby stromček
pravidelne prinášal úrodu a vytváral dostatočné silné jednoročné prírastky, ovocné stromy
prihnojíme 0,2 % Harmavitom, pričom prihnojovanie ukončíme do konca júna. Prihnojovanie stromov v ďalších mesiacoch podporuje rast letorastov, drevo zle vyzrieva a ovocie pri
skladovaní podlieha hubovým chorobám. Prehnojené stromčeky počas zimy poškodzujú
silné zimné mrazy.
Pri marhuliach uplatňujeme Šittov rez, to znamená, že letorasty skracujeme
o 1/3 dĺžky. Po skrátení sa nám vytvorí rozvetvenie letorastov, ktoré v auguste rezom
upravíme na bočný, smerom von rastúci výhonok. Jablone pestované v tvare štíhleho
vretená vyväzujeme do mierne šikmej a vodorovnej polohy, čím podporujeme premenu listových púčikov na púčiky kvetné. Letorasty neskracujeme, pretože skrátením letorastov by sme spôsobili rozvetvenie výhonkov, na ktorých by aj v ďalšom roku boli len
listové púčiky. Letným rezom odstraňujeme nadbytočné, korunku stromčeka zahusťujúce letorasty, ktoré odstraňujeme celé na konárový krúžok. Môžeme ich aj vylamovať,
pričom dávame pozor, aby sme nepoškodili drevnú časť výhonkov. Listové vošky, ktoré
vyciciavajú z listov šťavu ničíme tak, že ovocné stromčeky postriekame prípravkom Bi
- 58 EC Nové. Pod koruny ovocných stromov dávame pokosenú trávu a iný mulčovací
materiál, čím udržujeme pod korunami pôdnu vlahu a zabraňujeme vysúšaniu pôdy. Ak
máme v záhradke vhodné podpníky, môžeme začať ich očkovať na tzv. bdiace očko.
Očkujeme do tenkých, tohoročných letorastov.
Zeleninu počas vegetácie pravidelne kypríme, odstraňujeme nežiaduce buriny
a každé 2 - 3 týždne prihnojujeme 0,2 % Harmavitom, Fyttovitom alebo niektorým iným
tekutým hnojivom. Tieto hnojivá dopĺňame dobre vyzretým slepačím trusom zriedeným
s vodou v pomere 1 : 10. Prihnojovanie rastlín mesiac pred zberom ukončíme. Výskyt živočíšnych škodcov obmedzujeme použitím niektorého z prípravkov, ako je napr. Decis alebo
Zolone EC. Proti plesniam, najmä plesni uhorkovej, použijeme napr. Ridomil, Šampión alebo Kuprikol. Striekame vždy preventívne, pri výške rastlín asi 10 - 15 cm. Postreky opakujeme pred kvitnutím a súčasne dodržujeme ochranné obdobie rastlín.
V tomto období zberáme už prvé plody skorých čerešní, jahody, skorý kaleráb,
šalát hlávkový a pod. Jahody oberáme pravidelne každý 2. - 3. deň. Najrodivejšie trsy jahôd
označíme paličkou, z ktorých budeme brať poplazy na ďalšie rozmnožovanie. Na kolíko-
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vých rajčiakoch ponechávame len 1 - 2 výhonky, všetky ďalšie zavčasu vylamujeme. K zeleninovej paprike, uhorkám a hlubovinám prihŕňame pôdu.
Na kvetinové záhony sadíme letničky a vysievame dvojročné kvetiny. Odkvitnuté
púčiky ruží zavčasu odstraňujeme. Súčasne vylomíme semenníky azalkám a rododendronom, aby sa tvorbou semien zbytočne nevyčerpávali. Striháme živé ploty, pravidelne kosíme
trávnik, ošetrujeme balkónové a izbové kvety. Výskyt listových vošiek a molíc, ktoré vyciciavajú z izbových kvetov šťavu, obmedzujeme použitím prípravku Bi - 58 EC Nové.
Ruže vegetatívne rozmnožujeme bylinnými odrezkami. Upravené 15 - 20 cm dlhé
odrezky zapichávame do pareniska tak, že nad povrchom pôdy ponechávame len 2 očká so
skrátenými listami. Zakoreňovanie odrezkov podporíme tak, že pareniská prikrývame polyetylénovou fóliou. Odrezky môžeme zakryť aj pohármi na konzervovanie.

JÚL
Mesiac júl sa vyznačuje najvyššími teplotami v roku. Tieto vysoké teploty spôsobujú, že ovocné stromy, okrasné dreviny a zelenina majú v tomto období nedostatok vody.
Rastliny musíme preto zavlažovať. Polievame mäkkou, najlepšie dažďovou vodou.
Koreňová sústava stromčekov je pomerne hlboká, najviac koreňov sa nachádza v hĺbke 20 - 50 cm. Aby tieto korene mohli využívať závlahu, musíme používať vyššie
dávky vody, a to 20 - 30 l vody na 1 m2. Polievame pod korunami ovocných stromov, pretože tu je sústredené najväčšie množstvo koreňových vláskov, schopných čerpať vodu
a v nej rozpustené živiny. Niektoré druhy ovocných stromov, najmä jablone a hrušky,
vyväzujeme do mierne šikmej až vodorovnej polohy k vybudovanej konštrukcii. Súčasne
pokračujeme v odstraňovaní poškodených, chorých a nadbytočných letorastov. Na viniči
hroznorodom vylamujeme zálistky. Pokračujeme v očkovaní ovocných stromov. Ušľachtilé odrody jabloní očkujeme na slaborastúce vegetatívne podpníky. Podpník na očkovanie najprv pripravíme. Očkujeme vo výške 10 - 20 cm od zeme. V tejto časti podpníka
musíme preto odstrániť vyrastajúci bočný obrast. Mokrou handričkou očistíme plochu
podpníka. Narežeme a odlistíme letorasty, pričom ponechávame len 0,5 - 1 cm dlhé listové stopky. Na podpníku očkovacím nožom urobíme zvislý, asi 3 cm dlhý a vodorovný
asi 1 cm dlhý rez v tvare písmena T. Opačnou stranou noža odlúpeme kôru a zasunieme
ušľachtilé očko. Miesto očkovania zaviažeme páskou z PVC tak, aby bolo vidieť len časť
očká s krátkou stopkou.
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O 3 - 4 týždne po očkovaní sa presvedčíme, či sa očko ujalo. Prstom sa jemne dotkneme. stopky. Ak stopka odpadne, znamená to, že očko s podpníkom vzrástlo a prijalo sa.
Ak listová stopka pevné drží, očko sa neujalo.
Z ďalších spôsobov vegetatívneho rozmnožovania používame rozmnožovanie
pomocou bylinných odrezkov. V záhradkách sú zvlášť obľúbené širokorozložité až poliehavé
borievky, ďalej cyprušteky, tuje a ďalšie druhy ihličnatých drevín. Na rozmnožovanie týchto
drevín používame odrezky dlhé 5 - 10 cm. Otrhávame ich s krátkou časťou staršieho dreva,
tzv. pätkou. Spodnú časť ihličia odstránime a upravené odrezky zapichávame do debničiek
alebo pareniska do hĺbky 1 - 3 cm. Ako substrát používame pareniskovú zeminu premiešanú
s rašelinou a pieskom v pomere 1 : 1: 1. Zakoreňovanie urýchlime pomocou stimulátorov.
Odrezky zakrývame polyetylénovou fóliou alebo pareniskovými oknami. Pareniská pravidelne polievame mäkkou vodou, vetráme a substrát jemne kypríme.
V tomto období ovocné stromčeky už neprihnojujeme. Jahody na jednom mieste pestujeme najviac tri roky, potom porast zlikvidujeme. Dlhším pestovaním jahôd na tom
istom stanovišti sa znižuje množstvo a kvalita plodov. Po zbere úrody z jahodoviská odstránime všetky nové poplazy. Najlepšie z nich použijeme na výsadbu. Ponechané trsy jahôd
okopeme a prihnojíme Fragarinom. Prihnojovanie po zbere plodov ovplyvňuje množstvo
plodov v budúcom roku.
V zeleninárskej časti záhradky pokračujeme v prihnojovaní zeleniny 0,2 % Harmavitom, prípadne môžeme použiť viaczložkové priemyselné hnojivá, ako sú NPK a Cererit
(0,1 - 0,3 % roztok). Prihnojovanie cibule a cesnaku mesiac pred zberom ukončíme, pretože
pri prehnojení cibuľovej zeleniny dusíkatými hnojivami, cibule už počas vegetácie a neskoršie v uskladňovacích priestoroch podliehajú hnilobám. Pór počas vegetácie prihŕňame
pôdou do výšky 20 - 25 cm.
Hľúzky krokusov, snežienok po 4 - 6 rokoch vyberáme z pôdy. Cibule tulipánov
každý 2. - 3. rok z pôdy vyberieme, po vysušení a očistení ich do výsadby uskladníme v suchých, dobre vetrateľných miestnostiach pri teplote 17 - 20 °C.

AUGUST
V tomto období dozrievajú plody marhúľ, skoré jablká a hrušky. Konzumujeme ich
v čerstvom stave alebo vhodným spôsobom spracujeme. V rokoch nadúrody ovocia podopiera-
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me jednotlivé konáre, aby sa pod hmotnosťou plodov nepolámali. Súčasne pokračujeme v prebierke zimných odrôd jabloní. Ríbezle a egreše po zbere plodov presvetľujeme. Všetky choré,
nadbytočné a staršie ako štvorročné konáriky odstránime. Ponechávame len 8 - 12 výhonkov.
Najrodivejšie a chuťovo najkvalitnejšie ovocie prináša dvojročné a trojročné drevo. V tomto období dobre znášajú rez najmä orechy a kôstkoviny. Čerešne, višne, slivky a marhule, po zbere plodov presvetľujeme. Odstraňujeme najmä nadbytočné, poškodené a suché konáriky. Tohtoročné
letorasty neskracujeme, ale marhule po júnovom skrátení upravíme tak, že vrchné rozkonárenie
letorastov odstránime nad bočným, von z koruny idúcim letorastom, ktorý však nezakracujeme.
Pri broskyniach a marhuliach sa snažíme vytvoriť dostatočne vzdušnú kotlovitú korunu. Všetky
rezné rany zahladíme žabkou a zatrieme štepárskym voskom alebo latexovou farbou. Broskyne
očkujeme do vinohradníckych broskýň, ale môžeme ich očkovať aj do vhodných slivkových podpníkov, ako je myrobalán a biela slivka. Čerešne, višne vrúbľujeme do boku na vhodné podpníky,
ako je mahalebka, čerešňa vtáčia a pod. Pri tomto spôsobe vrúbľovania sa dosahujú veľmi dobré
výsledky aj pri preštepení starších stromov. Pokiaľ máme v záhradke menej priestoru, môžeme
na jednom stromčeku pestovať aj 2 - 3 postupne dozrievajúce odrody čerešní, višní a pod. Vrúbľujeme taktiež ríbezle a egreše na podpník meruzalky zlatej. Do pávovej červenej šípovej ruže
očkujeme veľkokveté ruže podobným spôsobom ako sa očkujú jablone, hrušky a ďalšie ovocné
druhy. Potápaním, t.j. upevnením vrcholových letorastov v pôde rozmnožujeme ostružiny, vinič
hroznorodý, ríbezle a ďalšie ovocné dreviny. Stonkovými, listovými alebo koreňovými odrezkami
rozmnožujeme izbové kvety tak, že upravené odrezky zapichujeme do vhodného substrátu, t. j.
do zmesi vytvorenej z rašeliny, piesku a perlitu, ktoré spolu zmiešame v pomere 1 : 1: 1.
V auguste zakladáme nové výsadby jahôd. Predtým však aspoň 3 - 4 týždne pred
sadením pozemok po skorých zemiakoch alebo po cibuľovej zelenine dôkladne vyhnojíme dobre vyzretým maštaľným hnojom alebo kompostom. Jahody sadíme na vzdialenosť
80 x 30 - 40 cm tak, aby srdiečko rastlín bolo nad povrchom pôdy. Po výsadbe ich pravidelne
polievame. Po troch týždňoch novovysadené jahody prihnojujeme dusíkatým hnojivom (liadok vápenatý) v množstve 200 - 250 g na 10 m2. Na výsadbu jahôd používame len poplazy
z najrodivejších trsov, pričom najúrodnejšie sú prvé a druhé tvoriace sa poplazy. Prihnojovanie koreňovej zeleniny ukončíme do konca augusta. Keď žltnúca vňať cibuľovín začína klesať
k zemi, z pôdy vyberáme cibuľu kuchynskú a cesnak, ktoré po vysušení a očistení zviazané vo
vencoch uskladníme v suchých, dobre vetrateľných miestnostiach. Zeleninovú papriku zberáme každých 7 - 10 dní, rajčiaky a uhorky každý 2. - 3. deň. Pri nepravidelnom zbere ponechané
plody odčerpávajú z rastlín živiny potrebné pre tvorbu nových plodov. Koncom augusta skracujeme vrcholovú časť rajčiakov, čím obmedzujeme kvitnutie a podporujeme dozrievanie plodov.
V okrasnej časti záhradky na kvetinové záhony vysádzame narcisy, aby sa do jesene cibule dobre zakorenili. Sadíme ich na vzdialenosť 10 - 20 cm. Nad povrchom cibule má
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byť aspoň 12 - 15 cm vrstva zeminy. Koncom augusta vysádzame krokusy a snežienky. Hľúzky, prípadne cibuľky, dávame do hĺbky 6 - 10 cm, na vzdialenosť 12 - 15 cm. Kvitnutie letničiek predžujeme tým, že odkvitnuté kvety pravidelne odrezávame. K trvalkám zaraďujeme
rastliny, ktoré na jednom mieste pestujeme viac rokov. Patria k nim kvetiny okrasné listové,
kvetové, skalničky, vodné a močiarne rastliny. Môžeme ich rozmnožovať delením trsov, odkopkami, odrezkami a pod.

SEPTEMBER
September je mesiac, keď sa končí letné obdobie a začína jeseň. Charakterizujú ju
priemerné nižšie denné teploty a prvé jesenné mráziky. Zníženie teplôt spôsobuje, že rast vegetatívnych častí rastlín sa pomaly zastavuje. Ukončuje sa diferenciácia listových púčikov na
púčiky kvetné. Koreňová sústava rastlín ešte rastie a prijíma vo vode rozpustené minerálne
živiny, najmä draslík, ktorý rozhoduje o odolnosti ovocných a okrasných drevín pred silnými zimnými mrazmi. Končíme so zberom neskorých odrôd broskýň. Dozrievať začína modré
ovocie, najmä slivky a slivy. Súčasne zberáme jesenné a zimné odrody jabloní a hrušiek. Predčasne pozbierané plody obsahujú menšie množstvo cukru. Sú menej kvalitné a nevhodné na
uskladnenie. Pri zbere postupujeme opatrne, aby sme nepoškodzovali plodonosný obrast
ovocných stromov. Pestovatelia viniča hroznorodého zbierajú jeho odrody. Neskoršie dozrievajúce ponechávajú vo vinohrade čo najdlhšie, aby získali čo najväčšiu cukornatosť bobúľ.
Pred vtáctvom bobule viniča hroznorodého chránime obaľovaním strapcov do papierových
vrecúšok. K dozrievajúcemu ovociu môžeme zavesiť lapače ôs. Pozbierané ovocie konzumujeme v čerstvom stave, konzervujeme alebo uskladňujeme. Predtým, než jadrové ovocie
odložíme na zimu, miestnosti, najčastejšie pivnice, vyčistíme a vydezinfikujeme vápnom, do
ktorého pridáme modrú skalicu.
Drevnatými odrezkami rozmnožujeme ríbezle a listnaté okrasné dreviny. Z vybraných materských kríkov berieme odrezky dlhé 20 - 25 cm. Odrezky zapichávame na pripravené
záhony v spone 50 x 15 - 20 cm tak, že na povrchom pôdy ponechávame len jeden púčik.
Ovocné stromčeky najčastejšie vysádzame v jesennom období. Prv než začneme
s výsadbou, musíme dôkladne pripraviť pôdu. Aspoň 1 - 3 mesiace pred sadením vykopeme
50 - 60 cm hlboké a 150 - 200 cm široké jamy, do ktorých navozíme kvalitnú zeminu, obohatenú o priemyselné hnojivá. Do jám nedávame čerstvý maštaľný hnoj, ale môžeme použiť
dobre vyzretý kompost a rašelinu. Z pomalšie pôsobiacich priemyselných hnojív do pôdy
dávame superfosfát a síran draselný.
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V zeleninárskej časti záhradky vysievame špenát a zimný šalát hlávkový. Mrkvu
a petržlen koreňový vysievame do riadkov vzdialených 20 - 25 cm do hĺbky 1 - 2 cm.
Strúčiky cesnaku pred výsadbou moríme v 5 % roztoku Sulky proti háďatku zhubnému. Cesnak sadíme na vzdialenosť 20 - 30 x 5 - 8 cm do hĺbky asi 8 cm.
V okrasnej časti záhradky budujeme skalku a suchý kvetinový múrik. Zakladáme
trávnik, ktorý vysievame zo zmesí tráv mätonoh trváci, psinček výbežkatý, kostrava červená
a lipnica lúčna v množstve 1 - 2 kg trávnatého semena na 100 m2. So zemitým koreňovým
balom vysádzame ihličnaté dreviny, sadíme cibule tulipánov, narcisov a ďalšie na jar skoro
kvitnúce cibuľové kvetiny.
Niektoré druhy liečiviek môžeme pestovať aj v pridomových záhradkách. Väčšina
z nich vyžaduje hlinité alebo hlinitopiesočnaté pôdy dobre zásobené humusom a živinami.
V záhradke vyberieme plochu, kde liečivé rastliny budeme pestovať. Na dobre pripravené záhony vysádzame medovku lekársku, mätu piepornú, levanduľu lekársku, šalviu a ďalšie druhy
liečiviek. Po výsadbe ich dôkladne zalejeme. Bohatým zdrojom vitamínu C sú plody jarabiny
čiernej, drieňa a plodových ruží (šípok), ktoré pravidelne zberáme.

OKTÓBER
Znížením denných teplôt v okrasnej a úžitkovej časti záhradky nastáva obdobie
vegetačného pokoja. Lístie z ovocných a listnatých drevín opadáva. Jednoročné výhonky
vyzrievajú, len koreňová sústava pokračuje v raste. Najdôležitejší je príjem draslíka. Pred príchodom silnejších jesenných mrazov oberáme zimné odrody jabĺk a hrušiek. Na skladovanie
používame len zdravé chorobami a škodcami nepoškodené ovocie. Orechy dobre vysušíme,
lebo jadrá orechov plesnivejú.
Značnú pozornosť venujeme výsadbe ovocných stromčekov. Jeseň je najvhodnejším obdobím na výsadbu všetkých ovocných druhov. Stromčeky sadíme do vopred pripravených jám tak, aby miesto očkovania po výsadbe bolo nad povrchom pôdy. Ovocné stromčeky po zakúpení najprv namočíme na 6 - 12 hodín do vody. Predtým im mierne skrátime
korienky. Nadzemnú časť, t. j. ponechané výhonky, skracujeme vždy až v predjarnom období.
Pri výsadbe postupujeme tak, že stromčekom mierne potrasieme, aby sa medzi korene dostala jemná, drobnohrudkovitá zemina. Korene stromčeka sa nesmú dostať k priemyselným
a organickým hnojivám. Po utlačení zeminy nalejeme ku každému stromčeku jedno vedro
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vody. Po jej vsiaknutí nahrnieme k stromčekom zeminu do výšky asi 25 cm. Citlivejšie druhy obalíme papierom alebo vrecovinou. Na výsadbu používame zdravý biologický materiál,
odrody rezistentné voči chorobám a škodcom. Jablone na slaborastúcich podpníkoch M 9
a M 27 vysádzame na vzdialenosť 3 - 4 x 1 - 2,5 m, podľa tvaru a spôsobu pestovania. Širšiu
vzdialenosť výsadby volíme, ak odrody jabloní sú naštepené na bujnejšie rastúcich podpníkoch, napr. na podpníku MM 106. Pri takomto spôsobe pestovanie v tvare voľne rastúceho
stromčeka ich pestujeme v spone 4 - 5 x 4 - 5 m. Hrušky naštepené na slaborastúcom dulovom
podpníku vysádzame na vzdialenosť 3 - 4 x 2 - 2,5 m. Pokiaľ sú naočkované na bujnejšie rastúcich podpníkoch, sadíme ich na vzdialenosť 5 - 6 m. Marhule, broskyne, slivky naočkované
na slivkových podpníkoch vysádzame v spone 4 - 5 m. Čerešne vyžadujú pri výsadbe väčšiu
vzdialenosť, sadíme ich od seba 5 - 7 m. Višne pestujeme v spone 4 x 3 - 5 m. Drobné ovocie,
ako sú kríčkové ríbezle a egreše vysádzame od seba na 1,5 - 2 m. Do pôdy ich dávame o 5 - 10 cm
hlbšie, ako boli dopestované v škôlkach, aby sme dosiahli ich bohatšie zakorenenie. Stromčekové tvary ríbezlí a egrešov sadíme od seba na vzdialenosť 1 m. Maliny vysádzame od seba na
vzdialenosť 0,5 - 0,7 m. Po výsadbe ich skrátime na výšku 30 - 50 cm. Černice sadíme od seba
na 2 - 2,5 m. Z menej známych ovocných druhov vysádzame liesku veľkoplodú, drienky, jarabinu čiernoplodú, čučoriedky, rakytník rešetliakovitý. V záhradkárskych osadách novovysadené stromčeky chránime pred ohryzom králikmi tak, že ich obalíme vrecovinou a chránime
dreveným, prípadne drôteným pletivom.
V zeleninárskej časti záhradky ukončíme zber koreňovej zeleniny, ktorú očistíme od
zvyšku pôdy, odstránime listovú ružicu, pričom ponechávame iba vegetačný vrchol. Uskladňujeme ju v dobre vetrateľnej pivnici, najlepšie v čistom riečnom piesku alebo v pareniskovej zemine premiešanej s rašelinou. Zelené rajčiaky uložíme vo svetlej miestnosti, kde postupne dozrievajú. Niektoré druhy zelenín (ružičkový kel, hlávkový kel), ktoré sú odolnejšie proti mrazom,
ponechávame cez zimné obdobie voľne na záhonoch. Môžeme ich prikryť ochranným materiálom, napr. čečinou. Úžitkovú časť záhradky zrýľujeme. Každé 3 - 4 roky sa snažíme do pôdy
zapracovať organické hnojivá, najlepšie maštaľný hnoj alebo dobre vyzretý kompost. V rokoch
nehnojenia organickými hnojivami môžeme do pôdy zapracovať vápno - mletý vápenec.

NOVEMBER
Pokračujeme v prácach, ktoré sme nestačili urobiť v predchádzajúcom mesiaci.
Úžitkovú a okrasnú časť záhradky musíme pripraviť na obdobie vegetačného pokoja. Aj naďalej je vhodné obdobie na výsadbu ovocných stromčekov a drobného ovocia. K ovocným
stromčekom ako oporu používame drevené koly siahajúce až do korunky stromčeka. Z ovoc-
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nej škôlky vyberáme slaborastúce vegetatívne rozmnožené jabloňové podpníky, ktoré po
oddelení od materských rastlín zviažeme a uložíme do bezmrazových pivníc. Cez zimné mesiace môžeme do nich v ruke naštepiť ušľachtilé odrody jabloní a na jar ich môžeme vysadiť
do škôlky.
V okrasnej časti záhradky vysádzame listnaté a ihličnaté okrasné dreviny. Uplatnenie nachádzajú, ako voľne rastúce alebo tvarované živé ploty. Môžeme ich mnohostranne
využiť. Sú okrasné listom, kvetom, plodmi, usporiadaním korunky, farbou kmeňa či konárov.
Rastú v rozličných nadmorských výškach, klimatických a pôdnych podmienkach. Z opadaných listnatých krov najčastejšie pestujeme forzítiu, tavoľník van Houtteho, štedrec ovisnutý, vtáčí zob, trojpuk nežný, pajazmín, tamarišku a pod. Ak máme v záhradke dosť priestoru,
pestujeme aj mohutnejšie stromy, ako je breza, javor, vŕba smútočná, magnólia a pod. V záhradke veľmi pekne ukážu drobnokveté a veľkokveté rododendrony, mahónia cezmínolistá,
buxus vždyzelený, dráč Júliin, skalníky a pod. Listnaté dreviny vyžadujú mierne vlhké, hlinité
a hlinitopiesočnaté pôdy dobre zásobené humusom a živinami. S mierne kyslou až neutrálnou pôdnou reakciou. Rododendrony vyžadujú kyslé pôdy, ktoré pripravíme zo zmesi rašeliny, listovky a lesnej hrabanky.
Ruža – kráľovná kvetín, symbol krásy, lásky a priateľstva, bola pestovaná už
v 4. - 6. tisícročí pred n. l. Pochádza z juhovýchodnej Ázie. Kríčkové ruže sadíme na vzdialenosť 40 - 50 x 40 - 50 cm. Miesto očkovania po výsadbe má byť asi 5 cm pod povrchom pôdy.
Stromčekové ruže sadíme na vzdialenosť 1 m. Popínavé ruže vyžadujú spon 1,5 - 3 m. Ruže
po výsadbe dôkladne zalejeme. Pred príchodom zimy ich nakopcujeme zeminou a prikryjeme lístím a čečinou. Na jar v budúcom roku od nich odhrnieme pôdu. Súčasne všetky výhonky skrátime na 2 - 4 púčiky.
Ak pestujeme v záhradke lekná, zakryjeme ich organickým materiálom, najlepšie
lístím a čečinou. Môžeme ich z nádrží tiež vybrať a cez zimné obdobie uložiť do pivnice. Polievacie zariadenie pred príchodom zimy rozoberieme. Z rúr a nádrží vypustíme vodu.
Medzi škrupinoviny patrí gaštan jedlý, ktorý vyniká dekoratívnym súkvetím aj peknými listami. Do väčších záhrad na veľké nádvoria vysádzame orech vlašský. Naštepené odrody
môžeme vysádzať aj do menších záhrad. Na svahoch, brehoch a trávnikoch ako solitérne dreviny, pestujeme morušu trnavskú a liesku veľkoplodú. Plody (oriešky) majú vysoký obsah výživných a ochranných látok. Obsahujú najmä tuky, bielkoviny a minerálne látky. Škrupinoviny vyžadujú teplejšie, chránené, slnečné oblasti. Liesku veľkoplodú rozmnožujeme nakopcovaním
alebo potápaním, prípadne delením krov. Orech vlašský vrúbľujeme na vhodné, proti mrazom
odolnejšie podpníky orecha čierneho alebo vlašského. Plody gaštana jedlého zberáme pri ich
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prirodzenom opadaní. Orechy, gaštany a oriešky sušíme pri teplote +20°C až +25°C. Cez zimné
obdobie ich uskladňujeme v dobre vetrateľných miestnostiach pri teplote +4°C.

DECEMBER
December je mesiac, keď je najkratší deň v roku. Úžitková a okrasná časť záhradky, okrem niektorých skalničiek sa nachádza v období vegetačného pokoja. Pred príchodom
zimných mrazov si narežeme vrúble, ktoré zviažeme a uložíme do vopred vykopaných jám
alebo ich dáme do pivníc. Za vhodných poveternostných podmienok, za bezmrazivých dní
urobíme zimný postrek, to znamená, že ovocné stromy postriekame 5 % Sulkou. V záhradkárskych osadách kontrolujeme oplotenie a zabraňujeme poškodzovaniu stromčekov vysokou
zverou a králikmi. Ak máme slaborastúce podpníky jabloní a meruzalku zlatú, začíname spojkovaním vrúbľovať jablone, ríbezle a egreše. Po naštepení ich opäť uložíme do bezmrazivých
pivníc. Na vrúbľovanie si zabezpečíme štepársky vosk, pásku z PVC, nakúpime vhodné chemické prípravky, hnojivá, kvalitné záhradnícke náradie a iný biologický materiál.
Z niektorých okrasných drevín, napr. z forzítií alebo ovocných drevín, či už čerešne, višne alebo jablone, režeme konáriky, ktoré nám v byte za 1 - 3 týždne pekne rozkvitli. Pod
pojmom viazačstvo a aranžovanie rozumieme usporiadanie kvetov, listov, plodov, výhonkov
a iných častí rastlín do určitých celkov. Kvetiny nás sprevádzajú po celý život. Sú prejavom
úcty, vďaky a lásky v každej rodine. Kvety darujeme pri rôznych príležitostiach a oslavách, či
už v rodine, na pracovisku alebo pri rôznych spoločenských podujatiach. V aranžovaní kvetín zvlášť vynikajú Japonci. Odtiaľ pochádza aj veľmi staré umenie - ikebana, čo v preklade
znamená živá kvetina alebo umenie aranžovať. Základom ikebany je starostlivý výber rastlín
a nádob tak, aby pôsobili dojmom, že rastú ako v prírode. Kvety zapichujeme do kenzamu
(ježka) alebo piafloru. Na aranžovanie používame vhodné jednoduché sklenené, porcelánové, keramické, drevené, prútené alebo plastické nádoby, ktoré s rastlinou majú vytvárať
harmonický celok. Na balenie rezaných kvetov je najlepší hodvábny papier. Na ozdobovanie
kytíc, vencov a darčekových balíčkov sa hodia farebné stuhy. Aby sme predĺžili trvanlivosť
kvetov, do vody pridávame prípravky, ktoré obsahujú cukor. Stonky zrežeme dlhým, šikmým
rezom. Stonky do 1/3 odlistíme. Pri aranžovaní používame menej rastlinného materiálu, aby
vynikla krása kvetov. Kvety farebne zladené s vázou umiestňujeme na stojany alebo stoly,
nábytok a pod. Do vyšších váz dávame konáriky ovocných a okrasných drevín. Guľaté vázy
upravujeme s väčším počtom kvetov. Vysušené kvety letničiek a trvaliek používame v jesennom a zimnom období na dekoráciu bytových interiérov. Poznáme viazanú, darčekovú, slávnostnú a smútočnú kyticu. Vhodným doplnkom do kytíc je zeleň (asparagus). Pekne pôsobia
aj pestrofarebné listy niektorých kvetov (difenbachia, dracena, filodendrón, kordylína). Kyti-
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kalendár
záhradkára

cu previažeme niťou a ozdobíme stuhou alebo čipkou. Darujeme ju bez papierového obalu.
Dbáme na to, aby obsahovala nepárny počet kvetov.
Bromélie rastú vo vlhkých pralesoch a subtropických oblastiach. Sú to rastliny
so zvláštnym tvarom a zafarbením listov, niektoré z nich pestujeme aj v bytoch, rôznych verejných a spoločenských miestnostiach. Dobre sa im darí aj v bytoch s ústredným kúrením.
Extrémne suché podmienky vyžaduje napr. Bromélia, Dyckia a Hechtia. Epifiticky rastúce Bromélie pestujeme na konároch a kmeňoch stromov.
Kaktusy rozmnožujeme pomocou semien alebo určitými časťami rastlín, t. j. oddelkami a odrezkami. Môžeme ich aj vrúbľovať na vhodné bujnejšie rastúce podpníky. Takto
získame skôr kvitnúce a rozmanité tvary kaktusov. Kaktusy pestujeme v miestnostiach s priemernou teplotou 25°C. Mladé kaktusy každoročne, staršie každý 2. - 3. rok, presádzame do
väčších nádob. Počas zimy polievanie obmedzíme. Kaktusy odkladáme do suchých miestností s teplotou 5 - 10°C. Kvitnú v každom ročnom období. Vianočný kaktus v zimných mesiacoch kvitne krásnymi ružovými až fialovočervenými kvetmi.

Ing. Eduard Jakubek
predseda OV SZZ Prešov
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Z výstavy produktov
záhradkárov ZO SZZ Spišská
Nová Ves v roku 2003.
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Prezentácia
záhradkárov zo
Spišskej Novej Vsi.
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Plody práce
záhrakárov ZO
SZZ Gelnica.
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Brigáda ZO SOZZ pri práci na
Dome smútku v Giraltovciach
v roku 1972.

Prezident SR Ivan Gašparovič
v sprievode predsedu OV SZZ
Jána Čipčovského na výstave
ovocia a zeleniny v roku 2005
v Bardejove.
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Návšteva členov OV SZZ
Bardejov na Dni okresu
Gorlice v Poľsku v roku 2004.

Delegácia OV SZZ
Bardejov v Poľsku
v roku 2004.

I.reprezentačný
ples záhradkárov
a poľnohospodárov v okrese
Bardejov, január 2005.
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Ing. Eduard Jakubek
(autor publikácie) na
Dni záhradkárov
ZO SZZ
Prešov - Solivar
v roku 2006.

Ing. Eduard Jakubek
s profesorom Ivanom
Hričovským (druhý
sprava) na Dni
záhradkárov ZO SZZ
Prešov - Solivar
v roku 2006.

Deň záhradkárov,
príležitosť na
výmenu skúseností.
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Na Dni
záhradkárov
nemôže chýbať
súťaž v aranžovaní
kvetov.

Skúsený odborník
Ing. Oto Tokár, CSc.
(v strede), vždy rád
poradí .

Jedna zo súťažných
prác na Dni
záhradkárov.

119

VEĽKOOBCHOD ZÁHRADKÁRSKYCH POTRIEB

vzrastlé okrasné stromy
projekcia a realizácia záhrad
ovocné stromy záhradný kameň
jazierka automatické závlahy
skleníky skalky trvalky altánky

semená hnojivá krmivá
substráty chémia náradie
Bajkalská 28, Prešov (areál veteriny)
tel.: 051/77 10 588, 0905 479 065
NOVOOTVORENÉ ZÁHRADNÉ CENTRUM

www.exterier.com

www.zahradnictvo.sk

AGROBEN, s.r.o. Ing. Benček
Družstevná 36,080 06 Prešov
tel.: +421 51 758 1150
fax: +421 51 758 1151
mobil:+421905 659 845
e-mail: bencek.dahservis@stonline.sk

DAH

AGROBEN

DAH

PREDAJ A SERVIS POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY

Františšek KOZ
Franti
KOZÁ
ÁK

GASKOMPLET
 plynofikácia obcí a rod. domov
 vykonávanie bytových, občianskych,

inžinierskych a priemyselných stavieb
 montáž a rekonštrukcie ÚK a kotolní
 zemné a demolačné práce
 predaj a servis plynových kotlov, plynových
spotrebičov a plynoinštalačného materiálu
Ľubochnianska 18, 080 06 PREŠOV
Tel./Fax 00421/51/7764 134
Tel. 00421/51/7765 205
E-mail: gk-kozak@po.psg.sk

Duklianska 19/B
080 01 Prešov
Tel./fax: 051/772 12 05
Mob.: 0903 600 019

HILARI0N
REGENERAČ
REGENERA
ČNO - REHABILITAČ
REHABILITAČNÉ ZARIADENIE

AVARA, s.r.o.
PONÚKAME KVALITNÉ SLUŽ
PONÚ
SLUŽBY ZAMERAN
ZAMERANÉ
É NA
KOMPLEXNÚ
KOMPLEXN
Ú REGENER
REGENERÁ
ÁCIU ORGANIZMU
Otváracie hodiny:
Pondelok . . . . . . . . 10:00 - 21:00
Utorok . . . . . . . . . . 10:00 - 21:00
Streda . . . . . . . . . . 10:00 - 21:00
Štvrtok . . . . . . . . . . 10:00 - 21:00
Piatok. . . . . . . . . . . 10:00 - 21:00
Sobota . . . . . . . . . . 10:00 - 21:00

ZDRAVOTNÉ
ZDRAVOTN
É ÚČINKY
ÚČINKY UHLIČ
UHLIČIT
ITÝ
ÝCH KÚ
KÚPE
PEĽ
ĽOV A MASÁŽ
MASÁŽÍÍ
Pokožka
- celkové zjemnenie a zvláčnenie pokožky
- potláčanie celulitídy (pomarančová pokožka)
- hojenie povrchových poranení a jaziev po
operácii

Cievny systém
- celkové vzpruženie ciev, žíl a vlásočníc,
zníženie tepnovej frekvencie
- potláčanie tvorby kŕčových žíl
- zlepšenie prekrvenia organizmu

Svalstvo - kostra
- odstránenie lymfatických otokov
- potláčanie reumatických ťažkostí
- potláčanie osteoporózy (rednutie kostí)

Hormonálny systém
- zvýšená produkcia hormónu vrátane sexuálnych
- potláčanie všetkých klimakterických ťažkostí
- potláčanie bolestí pri menštruácii
- možné odstránenie sterility

Srdce
- zlepšenie prekrvenia srdca (stav po infarkte
myokardu, angína pectoris)
- zníženie hodnoty vysokého tlaku
- odľahčenie tlakového výkonu srdcového svalu

Nervový systém
- odstránenie neuróz, stavu vyčerpanosti, migrén
- zlepšená činnosť vegetatívneho nervového
systému, imunitného systému a detoxikácia

Kúpele:
- uhličité (magnéziové, rašelinové, bylinné, pivné, farebné, meditačné, mliečne...)
Kúpele sú jednou z najdlhšie známych liečebných a rehabilitačných procedúr, používaných v kúpeľníctve.

Hlavná
Hlavn
á 39, 080 01 Pre
Preššov, +421 0905 966 573, 051/749 53 70
hilarion@mail.t-com.sk

Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
Tel.: +421-51-75 99 790, fax: +421-51-75 99 792
e-mail: mkmec@etelmail.sk
mobil: 0905 452 843,0905 522 148
Ing. Miroslav Kmec
konateľ spoločnosti

PREDAJ A SERVIS POĽNOHOSPODÁRSKEJ TECHNIKY

Výroba: Interfood Ost s.r.o., Mládeže 17, Strážske, tel.: 056/ 688 25 25

Predaj:

V každom dobrom obchode

