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Predslov 

 

Zborník z 25. ročníka konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou 

agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú 

tému „Zo spektra jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i 

v záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu konzumných častí rastlín v domácom 

spotrebiteľskom prostredí“ je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových 

reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i v záhradkárskom 

pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v prostredí prídomových záhrad, pričom sa 

poukazuje na poznatky z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými aspektmi 

a ich nárokmi na prostredie. Súčasne nadväzuje na využiteľnosť, význam konzumných častí 

vybraných reprezentantov rastlín, ktorí sú potravinou, surovinou v potrebách domácej 

spotrebiteľskej praxe. Zdôrazňuje sa ich efektivita pre organizmus konzumentov i v spojitosti 

so špecifikami významných obsahových zložiek.   

 

 

 

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., 

doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD. 

Ing. Janka Sudzinová, PhD. 
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Abstract 

The cultivation of many herb representatives is frequent in garden environment. These 

representatives belong to the group of plants with different use for different intentions in 

home processing environment. It is necessary mainly for common gardeners - for home 

processors of plant raw material to bring the knowledge and experiences about the 

possibilities of herb cultivation as well as emphasize some of the valuable representatives. It 

is also important to point out the alternative use of some less applied representatives and 

focus on the effectivity of their application for household needs and home gastronomy. 

 

Key words:  herbs, species, examples, garden environment, cultivation aspects, treatment,  

  use, home processing environment 

 

Abstrakt  

V záhradkárskom prostredí sa frekventovane pristupuje i k využívaniu pestovania mnohých 

zástupcov byliniek. Tieto predstavujú skupinu rastlín s pestrým zužitkovávaním pre rôzne 

zámery v domácom spracovateľskom prostredí. Je potrebné hlavne pre bežných záhradkárov - 

pre domácich spracovateľov rastlinných surovín sprístupňovať poznatky, skúsenosti 

s možnosťami pestovania byliniek a zdôrazňovať niektorých z ich hodnotných zástupcov. 

Súčasne nemožno opomenúť alternatívy využívania niektorých menej pestovateľsky 

uplatňovaných reprezentantov a zameriavať sa na efektivitu ich úžitkového aplikovania 

v potrebách domácností s nadväznosťou napríklad na domácu gastronómiu.  
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Kľúčové slová: bylinky, druhy, príklady, záhradkárske prostredie, aspekty pestovania, 

ošetrovanie, využívanie, domáce spracovateľské prostredie 

 

V záhradkárskom pestovateľskom prostredí a v prostredí domácich spracovateľov 

rastlinných surovín majú významné a špecifické postavenie zástupcovia byliniek. Jednotlivé 

druhy, odrody pri uplatňovaní byliniek v pestovateľskom prostredí záhradkárov sú častokrát 

nenáročnými na ošetrovanie, údržbu, či nároky na prostredie, pričom mnohé z nich sú 

charakteristické pre multiúčelové využívanie tak z pestovateľských aspektov, ako i z aspektov 

ich spracovávania ako surovín. 

K niektorým zo zástupcov byliniek štandardne uplatňovaných na výsadbových 

záhonoch v záhradkárskych podmienkach a vhodných pre široké spektrum domáceho 

gastronomického využívania patria Coriandrum sativum, Melissa officinalis, Origanum 

vulgare, Allium schoenoprasum, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgare, Laurus nobilis. 

V prípade zameriavania sa na pestovateľské účely produkcie byliniek pre ich konzervovanie 

je široká možnosť voľby jednotlivých druhov, pričom v spojitosti s ich využívaním pre 

sušenie možno zdôrazniť i pestovateľsky nenáročných reprezentantov, akými sú napríklad 

Hyssopus officinalis, Anthriscus cerefolium, Salvia officinalis, Satrureja hortenisis, 

Levisticum officinale, Coriandrum sativum, Chamaemelum nobile, Artemisia abrotanum.  

K niektorým z inšpiratívnych zástupcov byliniek vhodných pre bežné uplatňovania 

v pestovateľskom prostredí záhradkárov a s možnosťou ich domáceho gastronomického 

využívania: 

 Zingiber officinale, 

 Tanacetum balsamita, 

 Myrrhis odorata, 

 Ruta graveolens. 
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Obrázok 1 Príkladový prehľad z  aspektov pestovania, ošetrovania byliniek 

v záhradkárskych podmienkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príkladový  

 

prehľad  

 

 

z aspektov  

 

pestovania,  

 

ošetrovania  

 

byliniek  

 

v záhradkárskych  

 

podmienkach 

v prípade kvitnúcich druhov byliniek je potrebné nepozabúdať na odstraňovanie kvetov 

zasychajúcich, poškodených v rámci ošetrovania v priebehu vegetácie, kde k 

príkladovým a rozšíreným zástupcom patrí i Rosmarinus officinalis 

pri mnohých druhoch zvážiť a nepozabúdať i na priebežné odstraňovanie 

poškodeného, chorobami a škodcami napadnutého, znehodnoteného listového 

aparátu 

v závislosti od voľby druhov byliniek je namieste zvážiť opodstatnenosť 

a využívanie i vhodného nastieľacieho materiálu 

v prípade množstva zástupcov napríklad polodrevnatých byliniek je 

dôležité realizovať priebežné zostrihovanie ich nadzemných častí, ktoré sa 

častokrát aplikuje v období jari, či leta 

pri mnohých druhoch byliniek je adekvátne uplatňovať zber tesne pred kvitnutím, a to 

v prípade potrieb získavania oleja pre rôzne potreby spracovávania 



 

12 

 

Schéma 1 Vybraní zástupcovia menej tradičných byliniek s vhodnosťou ich aplikovania 

v domácom spracovateľskom prostredí  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybraní zástupcovia menej tradičných byliniek s vhodnosťou ich aplikovania 

v domácom spracovateľskom prostredí 
 

 

Borago officinalis Anthriscus cerefolium 

je vhodným reprezentantom 

jednoročných bylín pre spestrovanie 

bylinkových záhonov záhrad, pričom 

v domácej gastronómii možno 

efektívne zužitkovávať listy pred 

tvorbou kvetov, ktoré sú okrem iného 

vhodné pre konzervovanie sušením 

pri zbere tejto jednoročnej rastliny sa 

zameriava na mladý listový aparát, 

ktorý sa vyznačuje jemnou príchuťou 

Cucumis sativus; tieto časti sú vhodné 

a v najväčšom rozsahu uplatňované 

hlavne ako suroviny v prípravách 

šalátov z jednotlivých druhov zeleniny  

pri jeho pestovaní a úžitkovom potenciály 

nemožno opomenúť zužitkovávanie 

kvetov bez kalichu, ktoré sú vhodnou 

ingredienciou v prípravách zeleninových 

šalátov, ovocných šalátov, či ako 

ingredienčná zložka pre estetické 

zvýraznenie krémov, pudingov 

a niektorých sladkých cukrárenských 

produktov 

ingrediencia pre uplatňovanie na 

dochucovanie pokrmov, v efektívnom 

využití v studenej kuchyni, či pri 

prípravách studených zeleninových 

polievok, mäsových vývarov, alebo 

omáčok 
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Abstract 

There are some different representatives of traditional as well as less traditional 

representatives of productive plants which are use in garden environment. It is important to 

point out some representatives and bring the knowledge, information and experiences about 

the possibilities, alternatives and effectivity of the productive potential of these plants and 

highlight the healing effects and some specifics for home gastronomy. These facts are 

important for gardeners as well as processors of their own plant raw material and for other 

processors in households. 

 

Key words:  productive plants, species, examples, Majorana hortensis, Melissa officinalis,  

Allium tuberosum, garden environment, home use, home gastronomy, healing 

effects 

 

Abstrakt  

V záhradkárskom pestovateľskom prostredí sa v rámci uplatňovania realizácie výsadieb 

začleňujú rôzni zástupcovia tradičnej i menej tradičnej úžitkovej vegetácie. Pre samotných 

pestovateľov, ktorí sú súčasne spracovateľmi vlastných surovín rastlinného pôvodu, ale 

i ostatých spracovateľov v domácnostiach je potrebné na niektorých z takýchto zástupcov 

poukazovať a sprostredkovávať poznatky, informácie a skúsenosti o ich možnostiach, 
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alternatívach a efektivite zužitkovávania pre potenciál úžitkový, pričom nemožno nezdôrazniť 

aj ich významné vlastnosti pre liečivé účinky a špecifiká v oblasti domácej gastronómie.        

 

Kľúčové slová: úžitkové rastliny, druhy, príklady, Majorana hortensis, Melissa officinalis, 

Allium tuberosum, záhradkárske prostredie, domáce využívanie, domáca 

gastronómia, liečivé účinky 

 

V úžitkových častiach záhrad mnohí pestovatelia začleňujú tak tradičné druhy 

rastlín, ako i všeobecne menej pestovateľky zaužívané druhy rastlín pre domáce úžitkové 

zámery aplikovania. Je namieste selektívne prinášať poznatky, skúsenosti a odporúčania 

o domácom využívaní jednotlivým zástupcov úžitkovej vegetácie s možnosťami 

pestovateľskej aplikácie v bežných záhradkárskych podmienkach. 

K jedným z takýchto reprezentantov v rámci pestovateľského sortimentu 

pre záhradkárske prostredie patrí výrazne aromatická trváca Majorana hortensis. Je 

pestovateľskou súčasťou využívanou častokrát v záhonovej výsadbe, ale i v mobilnej zeleni 

spolu s jednotlivými druhmi skupiny aromatických, koreninových a liečivých rastlín.  

Výberovo však pre efektívnosť, možnosti využívania tohto rastlinného zástupcu 

v domácich podmienkach spotrebiteľov a z niektorých z pozitívnych účinkov na organizmus 

človeka je namieste uviesť: 

 ako korenina je efektívna i pri dlhodobejšom domácom skladovaní, nakoľko tak výrazne 

nestráca na svojich účinkoch, pričom je efektívne ju využívať tak v sušenom, ako i v 

čerstvom stave, 

 zber pre vňať → je vhodné tento realizovať v čase kvitnutia, v priebehu slnečných dní 

a v odporúčaniach v dopoludňajších hodinách, a to najčastejšie od mesiaca júl, 

 vyniká ako korenina s mierne štipľavou, korenistou chuťou a so špecificky príjemnou 

vôňou, 

 v domácej gastronómií je vhodné ju častokrát využívať v prípravách rôznodruhových 

koreninových zmesí s obdobnými chuťovým, aromatickým charakterom, 

 k jej využívaniu v spektre domácej gastronómie je adekvátne zdôrazniť taktiež: 

 v prípravách guľášových pokrmov, 

 pre dochucovanie tepelne pripravovaných polievok, 

 ako ingrediencia je vhodná i do tepelne upravovaných pokrmov zo strukovej zeleniny, 

  v súčasti korení v prípravách mäsových pokrmov z diviny, zo zemiakov, 
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 aplikovanie ako súčasť koreninových zložiek do bylinkových omáčok. 

 v zameraní na pozitívne vplyvy na ľudský organizmus, z liečivých účinkov: 

 v prípravách odvarov i pri ochoreniach dýchacích ciest, 

 alternatíva vo využívaní pri reumatických ťažkostiach a k ich zmierňovaniu, 

 významné sú taktiež dezinfekčné účinky, 

  podpora tvorby žalúdočnej kyseliny, 

 obsahová zložka – silica – antiseptikum, 

 v rámci terapie do aromatických kúpeľov. 

K ďalším z takýchto vegetačných reprezentantov s efektivitou uplatňovania 

viacerých pestovateľských zámerov a so značným spektrom možností využívania v domácom 

spracovateľskom prostredí patrí Melissa officinalis. 

K jej účinkov, z možností domáceho zužitkovávania je adekvátne poukázať okrem 

iného:   

 v súčasti gastronomického zužitkovania: 

 ako koreninová ingrediencia v prípade čerstvého listového aparátu pre ochucovanie 

slaných pokrmov, pokrmov mäsových, kde mimoriadne vhodná je i k hydinovému 

mäsu, 

 pre zvýraznenie chuti jogurtových zálievok, 

 vyniká ako surovinová súčasť v prípravách taktiež ovocných šalátov, 

 z možností výberov jej jednotlivých odrôd pre gastronomickú aplikáciu možno 

príkladovo zdôrazniť taktiež „Lime“, 

 využívaný listový aparát, ktorý možno zužitkovať tak v čerstvom, ako i v sušenom 

stave vniká prijemnou chuťou a arómou po citrusoch, 

 okrem aplikovania i v spojitostiach s jednotlivými nápojmi, okrem čajov možno poukázať 

pre alternatívne využívanie v prípravách liečivých vín, 

 vhodná je príprava domácich tinktúr, či aromatických kúpeľov, 

 i spektrum pozitívnych účinkov na organizmus užívateľov je v spojitosti s biologicky 

hodnotnými obsahovými zložkami, v rámci ktorých nemožno príkladovo nezdôrazniť 

triesloviny, silice, flavonoidy,  

 k liečivým účinkom pre domácich spotrebiteľov výberovo je dôležité uviesť:  

 pozitívne účinky pri problematikách s psychickým stresom, 

 využívanie pri problematikách s trávením, 

 možnosť využívania pri problematikách s nespavosťou, 
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 efektívne je využívanie i pri potrebách znižovania krvného tlaku, 

 pri reumatických ťažkostiach sa môže využívať vo forme obkladov, 

 podporné účinky pri potrebe potláčania prechladnutia. 

 

Schéma 1 Príkladové využívanie Allium tuberosum ako menej tradičného zástupcu 

rastlín v pestovateľských uplatňovaniach záhradkárov a v špecifikácii pre možnosti 

úžitkového potenciálu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 
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Abstract 

There is the need to pay attention on some less applied productive representatives of plants 

which have specific productive potential. It is important to selective point out some of these 

species and their suitability in conditions of common growing practice. There are also 

important some aspects such as environment demands and cultivation which are necessary for 

successful cultivation. 

 

Key words: less used productive plants, garden environment, environment demands, 

cultivation, Brassica rapa ssp. japonica, Claytonia perfoliata  

 

Abstrakt  

Pri využívaní pestovania rôznych druhov úžitkových rastlín v záhradkárskych podmienkach je 

dôležité z viacerých aspektov venovať pozornosť i niektorým pestovateľsky menej 

uplatňovaným reprezentantom, ktorí i v domácom spotrebiteľskom prostredí majú špecifický 

úžitkový potenciál. Je preto namieste selektívne poukazovať na niektorých z takýchto druhov 

s vhodnosťou uplatňovania taktiež v podmienkach bežnej záhradkárskej pestovateľskej praxe. 

Súčasne je dôležité pre pestovateľskú úspešnosť zameriavať sa na niektoré aspekty ich 

nárokov na prostredie i samotné pestovanie.   
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Kľúčové slová: menej uplatňované úžitkové rastliny, záhradkárske pestovateľské prostredie, 

nároky na prostredie, pestovanie, Brassica rapa ssp. japonica, Claytonia 

perfoliata  

 

V začleňovaní rôznych zástupcov úžitkových rastlín v záhradkárskych 

pestovateľských podmienkach majú opodstatnenie i mnohí reprezentanti menej 

uplatňovaných druhov, ktorí nachádzajú špecifickú využiteľnosť v domácom 

spracovateľskom prostredí. Je namieste venovať pozornosť i takýmto druhom danej 

vegetácie, pričom z aspektov ich uplatňovania samotnými záhradkármi nemožno 

nezdôrazňovať pre úspešnosť ich pestovania a dosahovania požadovanej kvality súvislosti 

s ich nárokmi na prostredie a pestovaním. 

 

Brassica rapa ssp. japonica 

Predstavuje reprezentanta lahôdkovej zeleniny s úspešnou možnosťou využívania 

i v pestovateľských záhradkárskych podmienkach, pričom nachádza širokú uplatniteľnosť 

v potrebách domácej gastronómie.  

V zameraní pre jej využívanie v pestovateľských zámeroch v danom prostredí je 

však potrebné zdôrazniť, že patrí medzi mrazuvzdorné druhy s toleranciou na chlad i teplo. 

V prípade dlhšie trvajúcich klimatických pomerov v priebehu vegetačného obdobia 

vyznačujúcich sa suchom, však dochádza k eliminácii rastu. Vyhovujúce je prostredie, ktoré 

je vlhkejšie. V období leta, pokiaľ je výsadbovo umiestnená na polotienistých miestach 

záhrad, jej intenzita rastu je veľmi dobrá. Úspešnosť pestovania znásobujú vhodné pôdne 

podmienky, pričom jej vyhovujú i ílovité pôdy, pôdy so schopnosťou zadržiavať vodu.   

K aspektom pestovania je potrebné prierezovo zdôrazniť a odporúčať v prípade je 

pestovateľského uplatňovania v záhradkárskom prostredí taktiež: 

 vhodné je okrem výsevov uplatňovať výsadby predpestovaných priesad, ktoré sa vysádzajú 

na 0,30 m vzdialenosť od seba a do riadkov 0,40 - 0,50 m vzdialených medzi sebou,  

 v mesiaci apríl je možné v závislosti od vhodných teplotných podmienok realizovať 

samotné výsadby, 

 pri vhodných klimatických pomeroch a pri dostatočnej pestovateľskej starostlivosti 

približne od 49 dní od prvých výsevov je možnosť realizovať zber ružíc listov, 

 v priebehu vegetačného obdobia nie je príliš náročnou na pravidelné doplnkové 

zavlažovanie, 
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 i pri teplotách približne 15°C „vykazuje“ dobrú intenzitu rastu, 

 v prípade výskytu nižších teplôt po výsadbách je vhodné tieto chrániť bielou netkanou 

textíliou, 

 jednotlivé listy v období vegetácie je výhodné priebežne zrezávať i z dôvodov 

zabezpečovanie požadovaného obrastania, 

 jej pestovanie sa v priebehu obdobia mimo vegetácie môže uplatňovať i v interiérových 

podmienkach, a to jej vyrýľovaním a výsadbou do vhodných výsadbových nádob, obdobne 

ako Allium schoenoprasum. 

 

Claytonia perfoliata 

K iným zo zástupcov takejto vegetácie s úžitkovým potenciálom hlavne pre 

konzumné časti – puky, listy využiteľnými predovšetkým v prípravách zeleninových šalátov 

patrí Claytonia perfoliata. Vyznačuje sa dostatočným zastúpením hodnotných obsahových 

zložiek priaznivo pôsobiacich na organizmu konzumentov, a z ktorých okrem iných nemožno 

opomenúť práve vitamín A, vitamín C, či železo, mangán a vápnik. 

K jej využívaniu pre pestovateľské uplatňovanie v záhradkárskych podmienkach 

a z nárokov na prostredie je však potrebné v odporúčaniach selektívne zdôrazniť nasledovné: 

 pomerne dobre znáša nízke teploty a nie je náročným druhom na bohaté zastúpenie živín 

v pôdnom prostredí, 

 je rastlinným zástupcom s požiadavkami na dostatok slnečného žiarenia, 

 vhodné sú pôdy ľahké s dostatočnou zásobou humusu, 

 výsevy sa buď realizujú priamo na záhony v období mesiacov júl - august, alebo 

v skleníkoch v odporúčaní v mesiacoch január – február, 

 pri teplote približne 9°C nastupuje klíčenie, 

 približne 49 dní je priemerné doba pestovania, 

 v záhradkárskych pestovateľských podmienkach možno pristúpiť k šírke medziriadkov 

0,15 m a vzdialenosť rastlín je 0,15 m, 

 i v závislosti od klimatických podmienok je možne zber realizovať približne 30 dní po 

výsadbách, 

 približne 1 cm nad vegetačným vrcholom sú pre zber vhodné odoberané listy so stopkami, 

 následný zber je možný približne o 60 dní. 
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Abstract 

There are some representatives for the group of productive plants which have important and 

specific properties, effects and they also contain biologically important substances. The 

growers on these days choose the groups of plants with these possibilities and properties and 

individually use the for their needs. It is important to point out some representatives of this 

vegetation and their importance so the effectivity of their intentions is connected with their 

use for consumers needs. Last but not least it is necessary to focus on the effects such as 

antimicrobial, healing effects and the spectrum of important content components which are 

important for human organism.  

 

Key words:  productive plants, species, garden and growing environment, importance, 

effects, properties, human organism, content components 

 

Abstrakt  

V pestovateľskej skladbe záhradkárov v rámci spektra úžitkových rastlín sú mnohí 

zástupcovia vyznačujúci sa významnými, špecifickými vlastnosťami, účinkami a zastúpením 

biologicky významných látok. I v súčasnom prístupe vo výbere jednotlivých druhov tejto 

skupiny rastlín samotní pestovatelia využívajú takéto možnosti kvôli ich danostiam, ktoré 

individuálne zužitkovávajú pre svoje potreby. Je dôležité priebežne poukazovať na 

jednotlivých zástupcov takejto vegetácie a ich významovosť k vyššie uvedenému tak, aby 
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efektivita ich pestovateľských zámerov bola cielene prepojená i s ich využiteľnosťou pre 

potreby užívateľov. V neposlednom rade je opodstatnené poukazovať i na ich jednotlivé 

účinky, v rámci ktorých nemožno opomenúť antimikrobiálne, liečivé, či na spektrum 

významných obsahových zložiek dôležitých pre organizmus človeka.  

 

Kľúčové slová: úžitkové rastliny, druhy, záhradkárske pestovateľské prostredie, význam, 

účinky, vlastnosti, ľudský organizmus, obsahové látky  

 

V bežnej záhradkárskej praxi je v úžitkových častiach záhrad uplatňovaných 

množstvo skupín, druhov rastlín, ktoré sú i účelovo – špecifický zužitkovávané pre ich 

biologicky cenné obsahové látky, pre spektrum priaznivých účinkov na organizmu 

spotrebiteľov. 

V danej sfére záujmu o pestovanie záhradkármi rôznodruhových zástupcov bežne 

a pravidelne uplatňovaných, či menej tradične pestovateľsky začleňovaných rastlinných 

reprezentantov je spektrum tých, ktorí v zameraní na svoje vlastnosti sú výrazne a špecificky 

hodnotným úžitkovým potenciálom, a to pre viaceré zámery ich spotreby, spomedzi ktorých 

nemožno neuviesť - potravinové zdroje, liečivý rastlinný materiál, ako i ďalšie.  

Pomerne značné druhové zastúpenie bežne pestovaných jednotlivých reprezentantov 

širokej skupiny úžitkových rastlín samotnými záhradkármi a v zdôraznení na ich 

významovosť z pohľadu obsahových zložiek a ich zužitkovanie ako rastlinných zdrojov pre 

konzumné, ale i napríklad liečebné ciele je dôležité z týchto zdôrazniť: 

 triesloviny, 

 tuky a oleje, 

 éterické oleje, 

 organické kyseliny, 

 fytoncídy, 

 vitamíny, 

 hormóny, 

 enzýmy, 

 minerálny látky, 

 mliečne šťavy, 

 cukry, 

 glykozidy, 
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 rastlinné farbivá.  

V rámci zástupcov množstva rastlín využívaných i v pestovateľskej štruktúre 

úžitkových častí záhrad sú hodnotnými i pre antimikrobiálne účinky, pričom v tejto súvislosti 

je adekvátne zdôrazniť taktiež reprezentantov koreninových rastlín, či cibuľovej zeleniny. 

K takýmto patrí napríklad Carum carvi, kde možno zdôrazniť súvislosť s antimikrobiálnymi 

účinkami a selektívne poukázať na Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 

Escherichia coli. V obľube záhradkármi pestovateľsky využívaný zástupca cibuľovej zeleniny 

– Allium sativum k vyššie uvedeným aspektom v špecifikácii i na významovosť a účinky 

antimikrobiálne je príkladovo opodstatnené uviesť v prípade Salmonella spp., Pseudomonas 

aeruginosa, Clostridium botulinum, či iných, akými sú taktiež napríklad Bacillus cereus, 

Listeria monocytogenes.    

V nadväznosti na rastlinné zdroje využívané i v praxi pestovania záhradkárov 

a k spojitostiam s niektorými ich obsahovými zložkami vykazujúcimi účinky antivírusové, 

antibakteriálne je príkladovo namieste poukázať na Thymus vulgaris, Salvia officinalis, či 

Rosmarinus officinalis.  

 

Schéma 1 Vybrané druhy rastlín štandardne pestovaných i v záhradkárskom prostredí 

ako využiteľné surovinové súčasti pre produkciu esenciálnych olejov a selektívne 

k zameraniu i pre ich antimikrobiálnu aktivitu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 
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V súčasností v zodpovednom prístupe výberu jednotlivých druhov úžitkových rastlín 

a v zameraní i na zeleninu mnohí záhradkári selektívne využívajú sortiment tých – ktorých 

druhov a ich špecifík - i z alternatív zdrojov prísunu antioxidantov. 

K vyššie uvedenému je potrebné uviesť, že mnohí zástupcovia sú významní pre 

takéto hodnotné obsahové zložky, a k tomuto je adekvátne zdôrazniť: 

 z príkladových rastlinných zdrojov → nenáročné i pre pestovateľské uplatňovanie 

v záhradkárskom prostredí Salvia rosmarinus, Thymus vulgaris, ako súčasť koreninových 

druhov, 

 z významného výskytu taktiež → vitamín C, vitamín E, karotenoidy, vitamín A, Zn, Cu, 

Mg,  Fe, ale i v prípade flavonoidov.  

  

Schéma 2 Príkladové rastlinné druhy uplatňované v záhradkárskej pestovateľskej praxi 

a selektívne k ich spektru pozitívnych účinkov, významu pre organizmus užívateľov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

Príkladové rastlinné druhy uplatňované v záhradkárskej pestovateľskej praxi 

a selektívne k ich spektru pozitívnych účinkov, významu pre organizmus užívateľov 

v príkladoch k významným natívnym antioxidantom a z jednotlivých 

rastlinných zdrojov v zastúpení zeleninových druhov 

kyselina L-askorbová → 

červené odrody Capsicum 

annum, Foeniculum 

vulgare, Brassica 

oleracea var. botrytis, 

Brassica oleracea var. 

gemmifera 

selén → Solanum 

lycopersicum, 

Brassica oleracea 

var. botrytis 

retinol → Solanum 

lycopersicum, 

Brassica oleracea 

var. italica 

záhradkármi najčastejšie pestovaná a skladovaná zelenina a k liečivým 

účinkom 

Beta vulgaris provar. conditiva subsp. 

vulgaris → regeneruje bunky a 

podporuje ich rast; využíva sa na 

detoxikáciu tela; upravuje krvný tlak; má 

protirakovinové účinky 

Armoracia rusticana → účinný 

pri problematike bronchitídy; 

posilňuje organizmus; je 

vhodným močopudným 

prostriedkom 
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MOŽNOSTI VYUŽÍVANA VYBRANÝCH DRUHOV ZELENINY V DOMÁCEJ 

GASTRONÓMII A SELEKTÍVNE K ICH ZASTÚPENÝM OBSAHOVÝM 

ZLOŽKÁM VÝZNAMNÝM PRE ORGANIZMUS ČLOVEKA 

THE POSSIBILITIES OF THE USE OF SOME VEGETABLE SPECIES IN HOME 

GASTRONOMY AND THEIR CONTENT COMPONENTS WHICH ARE 

IMPORTANT FOR HUMAN ORGANISM 
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Abstract 

There is sufficient assortment of traditional as well as less applied representatives of 

vegetable which is used for home processing environment on one side and which create a part 

of private productive gardens on the other side. Therefore it is necessary to share the 

knowledge, recommends and inspiration about their use and about the content components 

which are important for human organism. It is also important to emphasize some 

representatives of this group of plants which are specifically applied in home gastronomy 

 

Key words: vegetable, species, home gastronomy, use, importance, content components 

 

Abstrakt  

Vzhľadom na dostatočný sortiment tradičných i menej pestovateľsky uplatňovaných 

reprezentantov zeleniny využívaných v domácom spracovateľskom prostredí a súčasne 

častokrát tvoriacich i výsadbovú súčasť privátnych úžitkových záhrad je namieste prierezovo 

sprostredkovávať poznatky, odporúčania a inšpirácie o ich zužitkovávaní, ako i o zastúpení 

tých-ktorých špecifických a pre ľudsky organizmus dôležitých obsahových zložiek. K týmto 

súvislostiam je teda opodstatnené zdôrazniť príkladovo na niektorých z takýchto zástupcov 

konzumnej vegetácie, ktorá tvorí a špecifikuje aplikovateľnosť i v domácej gastronómii.   

 

Kľúčové slová: zelenina, druhy, domáca gastronómia, využívanie, význam obsahové zložky 
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Pri využívaní rôznych druhov zeleniny je i široký rozsah jej účelovej uplatniteľnosti 

pre úžitkový potenciál, v rámci ktorého v pomerne veľkom rozsahu je práve „priestor“ pre 

zužitkovávanie v domácej gastronómii. Mnoho domácich producentov konzumnej vegetácie 

z rôznych pestovateľských prostredí a podmienok pristupuje individuálne k druhovému 

výberu, ktorý zväčša cielene a efektívne využíva ich cenné vlastnosti, obsahové zložky 

v zameraní potrieb gastronómie, či pre produkciu špecifických konzumných výrobkov. 

 

Anethum graveolens  

V pestovateľskom prostredí záhradkárov predstavuje táto koreninová, výrazne 

aromatická rastlina pomerne tradične využívaný druh, ktorý nachádza významné uplatňovanie 

ako surovina v potrebách domácej gastronómie, v súčasti domácej produkcie potravín a pri 

množstve ďalších zámerov spracovávania.  

V súvislosti zo zastúpením biologicky významných zložiek, je z týchto namieste 

príkladovo zdôrazniť taktiež:  

 kyselinu pantoténovú, 

 kyselinu listovú,  

 omega-6 mastné kyseliny, 

 omega-3 mastné kyseliny, 

 vlákninu, 

 z vitamínov → vitamín C, vitamín B, vitamín A, 

 zastúpenie karvónu, felandrénu, limonénu, felandrénu → v silici, 

 ďalšie hodnotné zložky → napríklad K, Mg, Ca, Fe, Cu. 

Z množstva alternatív zužitkovávania Anethum graveolens v domácom zameraní 

gastronómie príkaldovo odporúčame taktiež: 

 využívanie ako ingrediencie i v prípravách polievok z niektorých druhov ovocia, z ktorých 

je vhodná kombinácia v prípade Fragaria vesca, 

 súčasť koreninových zložiek k dressingom určených do zmiešaných zeleninových šalátov 

s využitím jedlých kvetov, 

 v porovnaní s množstvom iných koreninových druhov práve semená, listová časť tohto 

druhu dominuje vo využívaní pre potreby konzervovania jednotlivých druhov zeleniny, 

 sušené listové časti sú vynikajúcou ingredienciou v prípravách slaných domácich 

pekárenských produktov, 
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 i v domácej produkcii výrobkov z pečiva a s využitím taktiež surovín živočíšneho pôvodu 

– tvaroh je vhodné ho zužitkovávať ako spoluingredienčnú zložku, 

 alternatíva i pre začleňovanie v prípravách pudingov zo zeleniny, 

 ako súčasť pre dochucovanie čerstvých zeleninových štiav. 

 

Eryngium foetidum 

Hodnotnou a obohacujúcou koreninovou rastlinou s opodstatnenosťou i pre 

pestovanie v záhradkárskych podmienkach a špecifickou pre zužitkovávanie v domácich 

gastronomických potrebách je Eryngium foetidum.  

K aspektom jej využívania v domácej gastronómií a k niektorým pre organizmus 

konzumenta významných obsahových zložiek je potrebné pre bežných spotrebiteľov 

rastlinných surovín, potravín uviesť:  

 patrí medzi koreninové suroviny s výraznejšími chuťovými vlastnosťami, 

 v súčasti príprav pokrmov pre potrebu dochucovania nie je nutné využívať pre zvýraznenie 

celkových chuťových vlastností väčšie množstvá, 

 je vhodné ju aplikovať do dressingov pre zintenzívnenie pikantnejšej chuti, 

 výhodné je jej zužitkovanie do omáčok určených k mäsovým i cestovinovým pokrmom, 

 v čerstvom stave je vhodné ju ako ingredienciu využívať na už tepelne upravované druhy 

mäsa, 

  je vynikajúcou súčasťou zložiek korenín určených pre marinovanie mäsa, 

 zvýrazňuje chuťové vlastnosti i v prípade mäsových pokrmov pripravovaných grilovaním, 

a to najmä pri jej aplikovaní v čerstvom stave, 

 vhodná je i do zeleninovo-bylinkových polievok. 
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Obrázok 1 Prehľad niektorých významných obsahových zložiek v čerstvých listoch 

Eryngium foetidum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku  

 

Tabuľka 1 K možnostiam domáceho gastronomického využitia a z prehľadu niektorých 

významných obsahových zložiek vybraných druhov zeleniny menej pestovaných 

v podmienkach záhradkárov  

 

K možnostiam domáceho gastronomického využitia a z prehľadu niektorých 

významných obsahových zložiek vybraných druhov zeleniny menej pestovaných 

v podmienkach záhradkárov 

Druhy zeleniny Možnosti domáceho 

gastronomického využitia 

Niektoré významné 

obsahové zložky 

 

 

Raphanus sativus subsp. 

niger 

v čerstvom stave ako 

ingrediencia do nátierok; súčasť 

pokrmov z pečiva; vhodná 

surovina i s medovicovými 

a kvetovými medmi napríklad 

do zeleninových šalátov 

 

 

vitamín E, vitamín B2, 

vitamín B6, vitamín PP, 

vitamín C, K, Ca 

 

 

Brassica napus var. 

napobrassica 

možnosť i po tepelnej úprave 

varením využívať 

v gastronomických prípravách 

pokrmov obdobne ako Brassica 

oleracea convar. capitata f. 

alba 

 

bohaté spektrum minerálnych 

látok; vitamín B2, vitamín 

PP, vitamín C, vitamín B1 

 

 

 

 

Tetragonia expansa 

listové časti po tepelnej úprave 

dusením sú špecifickou 

surovinovou zložkou 

v prípravách pokrmov 

predovšetkým z mäsa 

kozacieho, jahňacieho; 

aplikovať je možné i do šalátov, 

kde hlavnou surovinou je 

ovocie, spolu napríklad s 

jogurtom  

 

 

 

 

v zdôraznení predovšetkým 

beta-karotén, vitamín C 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku  

 

Prehľad niektorých významných 

obsahových zložiek v čerstvých listoch 

Eryngium foetidum 

železo fosfor 
vitamín B1 

sacharidy 

vitamín A 
bielkoviny vitamín C 
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Abstract 

The apples are an important part together with other fruits of human nutrition and they are 

very popular for home consumer practice and their consumption as well as processing for the 

different needs and different products. There is a need to selective point out their importance 

with connection on their content components and positive effects on consumers organism and 

some specific which are connected with this fact. 

 

Key words: apples, content components, biologically important substances, effects, 

importance, human organism, home consumers 

 

Abstrakt  

Jablká sú významnou súčasťou spolu s ostaným ovocím výživy obyvateľov, pričom 

v domácej spotrebiteľskej praxi v prístupe k ich konzumácii, či spracovaniu pre potreby 

rôznych konzumných výrobkov sa vyznačujú výraznou popularitou. Pre domácich 

konzumentov takýchto produktov a v zameraní na plody tohto ovocného reprezentanta je však 

potrebné priebežne, selektívne poukazovať na významovosť ich jednotlivých obsahových 

zložiek, na pozitívne účinky na organizmus spotrebiteľov a na špecifiká s tým súvisiace.  

 

Kľúčové slová: jablká, obsahové zložky, biologicky významne látky, účinky, význam, 

ľudský organizmus, domáci spotrebitelia  
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Plody Malus sp. pestovaných ako tradičnú a značne rozšírenú súčasť ovocných 

drevín i v privátnych záhradách a so zdôraznením na konzumáciu jabĺk rôznych odrôd 

predstavujú tieto významnú súčasť okrem iného tak čerstvých potravín, surovinu pre 

produkciu rôznych konzumných výrobkov a ingredienciu v gastronómii i v domácom 

prostredí spracovateľov, konzumentov. 

Plody jednotlivých odrôd tohto ovocného zástupcu drevín majú rozsiahle pozitívne 

účinky pre organizmus konzumentov a i pre bežnú spotrebiteľskú verejnosť je opodstatnené 

zdôrazniť a poukazovať na zastúpenie a významovosť jednotlivých obsahových zložiek 

plodov v týchto súvislostiach. 

V zameraní na ich význam vo výžive človeka je adekvátne zdôrazniť, že prísun 

významných zložiek z týchto plodov zvyšuje i odolnosť samotných konzumentov pred 

rôznymi škodlivými vplyvmi a sú i alternatívami v mnohých prípadoch v ochrane, v boji proti 

niektorým z civilizačných ochorení.  

K niektorým z chemických zložiek plodov tohto ovocného reprezentanta však i pre 

domácich spotrebiteľov je namieste uviesť: 

 vláknina → nízka energetická hodnota a pre konzumentov „vykazujúca“ pozitívny vplyv 

na organizmus; z množstva vplyvov je príkladovo adekvátne uviesť i priaznivé účinky na 

funkciu tráviaceho traktu, 

 kyselina askorbová → obsah v plodoch okrem iného závisí i od ročného obdobia, či od 

druhu,  

 retinol a jeho provitamíny karotenoidy, 

 vitamín E → kardiovaskulárny systém → významná úloha v jeho podpore, 

 z ďalších z prítomných vitamínov nemožno opomenúť taktiež napríklad B5, B6, B2, B1, či 

B3, 

 v pomerne vysokej koncentrácií v rámci minerálnych látok → P, Na, Mg, K, Ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

Obrázok 1 Prehľad vybraných bioaktívnych látok v jablkách  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad vybraných bioaktívnych látok v jablkách 

vitamín C prokyanidín B2 
 

kyselina chlorogénová 
 

glykozidy kvercetínu 
 

epikatechín 
 

glykozidy floretínu 
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Obrázok 2 Rôzne časti plodu jablka a k významnému zastúpeniu koncentrácie 

bioaktívnych látok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           semená 

 

                              šupka 

 

 

 

                                                    bohaté zastúpenie bioaktívny látok 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

Výberovo k niektorým bioaktívnym látkam v týchto plodoch možno poukázať i na 

kvercetín a jeho glykozidy v rámci výrazného zastúpenia. Je potrebné uviesť, že má určitý 

významný potenciál i pre ľudské zdravie, pričom z týchto možno selektívne uviesť schopnosť 

vychytávania voľných radikálov, či stimulácia imunitného systému..   

Pomerne významnú súčasť bioaktívnych látok v týchto plodoch tvorí i prokyanidín 

B2, ktorý je súčasťou účinných antioxidantov. V skupine fenolových kyselín nemožno 

opomenúť kyselinu chlorogénovú, ktorá tvorí nezanedbateľnú súčasť bioaktívnych látok, a 

kde z účinkov možno uviesť i napríklad znižovanie hladiny cholesterolu.     
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Ďalšou zo súčasti bioaktívnych látok v týchto plodoch predstavuje epikatechín, ktorý 

okrem iného môže mať potenciál i pri znižovaní krvného tlaku.   

 

Schéma 1 Výberovo z významu niektorých bioaktívnych látok jabĺk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 
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Výberovo z významu niektorých bioaktívnych látok jabĺk 
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potenciál účinkov pri znižovaní 

hladiny cholesterolu 

možnosť ochrany proti niektorým 

neurodegeneratívnym ochoreniam 
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Z PESTOVATEĽSKÝCH ASPEKTOV UPLATŇOVANIA VYBRANÝCH DRUHOV 
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Abstract 

There is a traditional use of some representatives of different plant groups in garden 

conditions and their use for many productive properties. It is up to the gardeners which 

species they use for the specific intentions. It is important to share the knowledge and 

inspiration for the use of some plant species for this group of growers as well as home 

consumers because of the effectivity of their application in home consumer environment. 

 

Key words: plants, growing aspects, garden environment, Anthriscus cerefollium, 

Rosmarinus officinalis, Mentha piperita, use, home consumer environment 

 

Abstrakt  

V záhradkárskych podmienkach a súčasne s využiteľnosťou pre viaceré úžitkové vlastnosti 

nachádzajú jednotliví zástupcovia rôznych skupín rastlín tradičnú pestovateľskú využiteľnosť. 

Je na jednotlivých záhradkárov, ktoré z druhov pre špecifické zámery uplatňovania 

pestovateľsky využívajú. Je však opodstatnené pre túto skupinu pestovateľov i pre domácich 

užívateľov rastlinných surovín súčasne sprostredkovávať poznatky, inšpirácie pre 

uplatňovanie jednotlivých rastlinných druhov i kvôli efektivite ich aplikovania v domácom 

spotrebiteľskom prostredí. 
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Kľúčové slová: úžitkové rastliny, pestovateľské aspekty, záhradkárske prostredie, 

Anthriscus cerefollium, Rosmarinus officinalis, Mentha piperita, 

zužitkovanie, domáce spotrebiteľské prostredie 

 

K spestrovaniu a využívaniu úžitkových vlastností mnohých druhov rastlín, ktoré 

možno úspešne pestovateľsky aplikovať i v záhradkárskych podmienkach je vhodné 

priebežne poukazovať na niektoré z tradičných i menej tradičných rastlín. V takomto priestore 

pestovateľského zužitkovania i spotrebovania v domácnostiach patria Anthriscus cerefollium, 

Rosmarinus officinalis, Mentha piperita.  

 

Anthriscus cerefollium 

Táto približne 40 cm vysoká, nenáročná rastlina je zaujímavým aromatickým 

zástupcom, ktorý možno uplatňovať v pestovaní tak na záhonoch s inými druhmi byliniek, 

alebo v súčasti mobilnej zeleni. Jej pestovateľskú atraktivitu znásobujú i menšie kvety bielej 

farby a listový čipkovaný svetlozelený aparát.  

Z pestovateľských aspektov možno výberovo pre uplatňovanie v záhradkárskych 

podmienkach uviesť:  

 výhodou je i to, že sa vyznačuje pomerne dobrou odolnosťou voči chladu a z podmienok – 

nárokov na prostredie je adekvátne zdôrazniť, že jej vyhovujú pôdy ľahké a stanovište 

v polotieni,  

 znižovanie intenzity nielen zafarbenia, ale i chuťových vlastností je pri pestovaní na 

priamom slnku,  

 v mesiaci marec je možné realizovať výsevy, pričom približne 14 dní je doba klíčenia, 

 výsevy sa realizujú do hĺbky 5 mm, 

 výhodou je i to, že sa vyznačuje pomerne dobrou odolnosťou voči chladu, 

 vhodné je pri záhonovom pestovaní v záhradkách využívať vzdialenosť 25 cm, 

 je potrebné hlavne v začiatku vegetačného obdobia a pri vlahovom deficite uplatňovať 

pravidelné doplnkové zavlažovanie, 

 obdobie zberu je možné predĺžiť zastrihávaním a samotný zber je možné realizovať 

približne 42 dní od výsevov. 
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Rosmarinus officinalis 

Tento až do výšky 150 cm dorastajúci poloker je hodnotnou súčasťou výsadieb 

v mnohých záhradách i ako koreninová rastlina. Vyznačuje sa výraznou sivozelenou farbou 

listov a tvorbou menších svetlomodrých až fialovoružových kvetov v mesiacoch apríl – júl. 

V domácnostiach ho možno úspešne zužitkovávať nielen ako koreninu, ale i ako zástupcu 

s liečivým potenciálom.  

Pre pestovateľské uplatňovanie v záhradkárskej praxi je však selektívne vhodné 

zdôrazniť taktiež: 

 je efektívne využívať výsadby odrezkov približne 14 cm dlhých odobratých v jarnom, 

v letnom období, 

 rozsádzanie je možné po 21 dňoch v prípade dostatočne zakorenených odrezkov, avšak pri 

jarných výsadbách priamo na záhony je potrebné rešpektovať klimatické pomery, nakoľko 

je citlivý na mráz, 

 alternatívne z dostupných odrôd je možné využívať taktiež 'Blue Winter', 'Capri', či 

'Roseus', 

 vhodné sú pôdy piesočnato-hlinité, priepustné, s dostatočným obsahom Ca, 

 výsadbové plochy by mali byť chránené pre silnejšími poveternostnými vplyvmi, pričom 

možno jeho pestovanie využívať i na polotienistých miestach, 

 pre zabezpečenie zahustenia je vyhovujúce využívať jeho cielené zrezávanie. 

 

Mentha piperita 

Pestovateľsky tradične využívaný zástupca úžitkových rastlín v mnohých 

záhradkárskych podmienkach a vyznačujúci sa širokou uplatniteľnosťou v domácom 

spotrebiteľskom prostredí.  

K aspektom pre pestovateľské využívanie v prostredí záhradkárov však výberovo je 

namieste uviesť: 

 vyhovujúce je prostredie s dostatkom vlahy a slnečného žiarenia, 

 je vhodné ho výsadbovo spolu kombinovať i s okrasnými druhmi najmä trvaliek 

a letničiek, 

  vyhovujúce sú pôdy bohaté na živiny a humus, 

 samotné výsadby predpestovaných priesad možno využívať v jesennom i v jarnom období, 

 pre podporu rastu v začiatku vegetačného obdobia po výsadbách je vyhovujúce 

pristupovať i k doplnkovej aplikácií hnojív, 
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 z odrôd pre pestovateľské začleňovanie v záhradkách možno inšpiratívne odporúčať i 

'Perpeta', či 'Mentola', 

 v prípade poškodzovania chorobami je vhodné realizovať opatrenia pri výskyte najmä 

hrdzi mätovej.   

 

Schéma 1 Príkladové odporúčania zo spektra domáceho využívania Anthriscus 

cerefollium, Rosmarinus officinalis, Mentha piperita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

Príkladové odporúčania zo spektra domáceho využívania Anthriscus cerefollium, 

Rosmarinus officinalis, Mentha piperita 

Anthriscus cerefollium 

Mentha piperita 

Rosmarinus officinalis 

tento rastlinný zdroj je bohatý taktiež na 

železo, magnézium, flavonoidy, či 

vitamín C; využíva sa pre mladý listový 

aparát vyznačujúci sa korenisto-sladkou 

chuťou 

v gastronomickom domácom 

zužitkovaní je vhodné zdôrazniť jeho 

využiteľnosť i v prípravách 

zeleninových šalátov; vhodný je ako 

ingrediencia do krémových studených 

zeleninových polievok; ako surovinová 

zložka v prípravách pečeného rybieho 

a hydinového mäsa; vhodný je i ako 

prísada v prípravách domácich masiel 

v domácej gastronómii je vhodný 

predovšetkým ako korenina; koreniť 

listami je efektívne nielen v čerstvom 

stave, ale i v sušenom 

vhodná ingrediencia je pri využívaní 

pokrmov taktiež z jahňacieho a rybieho 

mäsa; využívanie je efektívne pre 

zlepšovanie chuti marinád; ako výrazne 

aromatickú rastlinu je vhodné ju 

zužitkovávať i pri produkcii domácich 

octov 

pre zber a gastronomické využívanie je 

vhodná vňať dosahujúca výšku približne 

0,3 m 

okrem gastronomického využitia je 

vhodné ju využívať i pre terapeutické 

vlastnosti, pričom nemožno nezdôrazniť 

potenciál antioxidačný i antimikrobiálny 
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SPRACOVATEĽOV  

SOME ASPECTS OF THE FRUIT HARVEST OF SOME SELECTED SPECIES OF 

FRUIT PLANTS FOR GARDENERS AND HOME PROCESSORS 

 

 
1,2

 Kačániová, M.  
1 
Galovičová, L.  

1 
Paulen, O. 

1 
Ailer, Š.  

1 
Mezey, J.  

1 
Pintér, E. 

1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika 

2
Univeristy of Rzeszów, Rzeszów, Poland 

 

 

Abstract 

There is a wide spectrum of fruit plants in fruit parts of home gardens and horticultural 

settlements where is a need of the attention focused on the harvest, processing and handling of 

these plants. The attitude, harvest realization and some connected aspects belong to 

presumptions of use quality fruits of these representatives of fruit plants. It is adequate to 

bring the knowledge and experiences for gardeners, home processors as well as consumers. 

 

Key words: harvest, realization, treatment after harvest, Rubus idaeus, Ribes nigrum, Ribes 

rubrum, Ribes uva-crispa, less traditional species of fruit plants 

 

Abstrakt  

V ovocných častiach prídomových záhrad, záhradkárskych osád je rozsiahle druhové 

zastúpenie ovocných drevín, v rámci ktorých je potrebné i pre účely ich zberu, spracovania, 

manipulácie venovať náležitú pozornosť. Práve prístup, realizácie zberu, a s tým súvisiace 

aspekty sú jednými z predpokladov využívania kvalitných plodov zástupcov ovocných rastlín. 

Je preto namieste prinášať poznatky, skúsenosti v daných súvislostiach pre samotných 

záhradkárov, domácich spracovateľov takýchto surovín, či konzumentov. 

 

Kľúčové slová: ovocie, zber, realizácia, pozberové ošetrenie, Rubus idaeus, Ribes nigrum, 

Ribes rubrum, Ribes uva-crispa, menej tradičné druhy ovocných rastlín  
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V úžitkových častiach privátnych záhrad, v záhradkárskych osadách nachádzajú 

širokú využiteľnosť práve jednotliví zástupcovia ovocných rastlín, pričom okrem ich 

samotného pestovania, starostlivosti a ošetrovania v priebehu vegetácie, či v 

mimovegetačnom období je potrebné i pre efektivitu využiteľnosti plodov pre konzumáciu, či 

rôzne spôsoby a zámery spracovania venovať pozornosť taktiež aspektom ich zberu, 

pozberovej úprave, či možnostiam spracovávania. Tieto súvislosti sú dôležité predovšetkým 

pri začínajúcich pestovateľov. 

Ovocné rastliny tvoria a nachádzajú trvalú využiteľnosť v ovocných záhradách 

mnohých pestovateľov, pričom je potrebné zdôrazniť, že v zameraní na realizáciu zberu 

plodov je potrebné tomuto prispôsobiť množstvo faktorov. 

 

Rubus idaeus 

V prípade plodov daného ovocného reprezentanta rastlín je adekvátne zdôrazniť, že 

sú jedny z najcitlivejších pre samotnú realizáciu zberu, ako i domáce spracovanie v rámci 

ovocných druhov. Realizácia v období zberu, a to v závislosti od odrôd väčšiny 

dozrievajúcich v mesiaci júl by sa mala realizovať približne každé 2 dni, pričom až do 

mesiaca august je možne zberové obdobie. V závislosti i od účelu a spôsobu domáceho 

spracovania závisí najvhodnejší stupeň zrelosti. Samotný zber je vhodné uplatňovať v 

doobedňajších hodinách. 

K zberu plodov taktiež pre samotných domácich spracovateľov je adekvátne okrem 

iného uviesť: 

 pre účely využívania ako čerstvej potraviny je vhodné realizovať zber, ak sú plody úplne 

dozreté, nepoškodené chorobami, škodcami, alebo inak výrazne znehodnotené, a ak sú 

charakteristické svojou výraznou arómou,  

 pre účely konzervovania mrazením, či pre domácu produkciu kompótov je potrebné 

zameriavať sa na plody pevnejšej konzistencie s charakteristickou vyfarbenosťou, 

nepoškodené patogénmi, či mechanicky znehodnotené, v technologickej zrelosti, 

 do dostupných zberných nádob je vhodnejšie ukladanie plodov najviac do 3 vrstiev, aby 

nedochádzalo k ich poškodzovaniu, 

 úplne dozreté plody je vhodné v domácom spracovateľskom prostredí využívať hlavne pre 

následné tepelné spracovanie napríklad pre účely zabezpečovania sirupov, džemov. 
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Ribes nigrum, Ribes rubrum  

V prípade tohto pestovateľsky obľúbeného ovocia sa taktiež individuálne pristupuje 

k zberu plodov, ktoré je v období mesiacov jún až august. Predovšetkým ako čerstvá 

potravina sa využívajú v najväčšom rozsahu plody bielych, skorých odrôd. Hlavne 

v závislosti od farby plodov sa pristupuje k posudzovaniu zrelosti, pričom napríklad pri 

najčastejšie pestovaných červených odrodách sú zväčša v strapci všetky bobule červené, 

pričom pri čiernych sa ich farba mení až na čiernofialovú.  

V prípade odrôd bielych ríbezlí sú tieto plody charakteristické leskom a svetložltým 

vyfarbením. V zameraní pre čierne odrody je však potrebné zdôrazniť, že napríklad pri 

intenzívnejších zrážkových pomeroch dochádza k nadmernejšiemu opadu plodov, čomu je 

potrebné prispôsobovať i samotný zber. Samotný zber plodov týchto ovocných 

reprezentantov by sa mal realizovať za suchého počasia. 

 

Ribes uva-crispa  

V zameraní pre zber bobúľ tohto ovocného zástupcu možno uviesť, že je možné jeho 

nástup realizovať koncom mesiaca jún, a to nielen v závislosti od klimatických pomerov, ale 

i od odrôd. V plnej zrelosti sa realizuje zber bobúľ určených pre využívanie ako čerstvej 

potraviny, pričom pre domáce spracovanie tradičných produktov, akými sú napríklad džemy, 

sirupy a podobne v úplnej zrelosti. Pri obidvoch zámerov ich využívania by však plody mali 

byť zdravé, škodcami, chorobami neznehodnotené, či inak neprimerane poškodené. V praxi je 

častým problémom ich znehodnocovanie i v prípade, ak sú po zbere ukladané a vystavené 

priamemu slnečnému žiareniu. 
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Tabuľka 1 K aspektom zberu niektorých z menej tradičných druhov ovocných rastlín 

 

K aspektom zberu niektorých z menej tradičných druhov ovocných rastlín 

Druh menej tradičných 

ovocných rastlín 

K aspektom zberu 

 

 

 

Vaccinium macrocarpon 

zber sa realizuje v období mesiacov september –október 

v závislosti od dozrievania skorých a stredne skorých odrôd; 

realizácia zberu hlavne pre začínajúci pestovateľov – ak do 

rôznych odtieňov červenej farby je sfarbená značná časť 

bobúľ; výhodou je, že i čerstvé plody sú v domácich 

podmienkach dobre skladovateľné; zber je zameraný na 

mäkké a čerstvé plody; v závislosti od odrôd je však možný 

zber i v mesiaci september – október, a to po druhom 

kvitnutí; pri zbere sa zameriava na plody, ktoré nie sú 

zdeformované, či poškodené chorobami, škodcami   

 

 

 

Cornus mas 

pri zbere sa zameriava na plody, ktoré nie sú zdeformované, 

či poškodené chorobami, škodcami a pri ich umiestňovaní do 

zberných nádob by sa malo dbať i nato, aby sa plody príliš 

neutláčali, nakoľko podliehajú rýchlemu kvaseniu; plody 

začínajú dozrievať v druhej polovici augusta, pričom obdobie 

zberu trvá i 42 dní; pri nástupe samotného zberu sa i v rámci 

odrôd zameriava na ich typickú arómu a dostatočnú 

vyfarbenosť plodov; k spracovaniu sú nevhodné plody, ktoré 

sú poškodené po výskyte prvých mrazov     

 

 

Hippophae rhamnoides 

zber bobúľ svetložltej, oranžovej až červenej farby sa 

realizuje, ak sú dostatočne tvrdé a vyfarbené; v období 

mesiacov august až september plody dozrievajú; po zbere je 

vhodné tieto plody čo najrýchlejšie spracovávať, či využívať 

pre konzumáciu ako čerstvú potravinu; zber je vhodné 

realizovať pred plnou zrelosťou bobúľ, a to okrem iného 

i z dôvodov, že môže „nastúpiť“ degradácia olejových látok 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 
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Abstract 

The fruits of different fruit species are specific for their important content components for 

human organism. It is important to point out some other possibilities of their processing 

mainly when the seasonal availability of these species is not common for home consumer 

environment. The common consumers as well as home consumers of this plant raw material 

have an individual approach to the consumption because of many aspects. It is neccessary 

mainly for this group of home consumers to bring and show the knowledge and information 

about the importance and the content of active substances and healing effects of these 

products for human body. There is also important the importance of fruit for the preservation 

in home processing environment including drying process. 

 

Key words: fruit, nutritional value, home consumer, important content components, dried 

fruit 

 

Abstrakt  

Plody jednotlivých druhov ovocia sa vyznačujú významným obsahovými zložkami pre 

ľudský organizmu, pričom v konzumácii ako čerstvých potravín je potrebné poukazovať i na 

iné možnosti ich spracovávania, kedy sezónna dostupnosť mnohých druhov nie je bežná pre 

spotrebiteľské domáce prostredie. Samotní bežní spotrebitelia, domáci konzumenti týchto 
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rastlinných surovín individuálne pristupujú k ich spotrebe, a to z množstva aspektov. Práve 

pre túto skupinu domácich spotrebiteľov je namieste poukazovať, prinášať poznatky o ich 

význame, o účinných látkach pre organizmus, a to i z dôvodov efektivity ich nakladania 

napríklad pri zámeroch pre využívania ich liečivých účinkov. Nemožno však opomenúť 

taktiež význam ovocia pre možnosti konzervovania v domácom spracovateľskom prostredí 

sušením a selektívne i aspekty takéhoto spracovávania.    

 

Kľúčové slová: ovocie, nutričná hodnota, domáci spotrebiteľ, významné obsahové látky, 

sušené ovocie 

 

V stravovacích návykoch a celkovo vo využívaní ovocia v bežnej spotrebiteľskej 

praxi mnohých domácností je táto surovina, potravina tradične pravidelne využívanou, pričom 

jej rôznorodé aplikovanie a druhový výber v jednotlivých potrebách, či už pre priamu 

konzumáciu, alebo spracovanie je značne variabilné. 

Z množstva dôvodov, prečo je využívanie ovocia v bežných domácnostiach značne 

výrazné možno zdôrazniť i skutočnosť, že predstavuje hodnotnú surovinu napríklad 

v potrebách súčasnej domácej gastronómie, či v prípravách produktov, v rámci ktorých sú 

spotrebitelia zameraní práve na zužitkovanie niektorých špecifických biologicky významných 

obsahových zložiek tých-ktorých plodov ovocných rastlín. 

V špecifikácií pre organizmus konzumentov ovocia a významných obsahových 

zložiek v zameraní na niektoré z nich, akými sú vitamíny a minerálne látky je adekvátne 

selektívne uviesť: 

 kalciferol → jeho zastúpenie je predovšetkým v plodoch banánovníka, 

 tokoferol → k jeho zdrojom možno príkladovo zdôrazniť jahody, jedlé gaštany, egreše, 

višne, či kiwi, 

 niacín → jeho prítomnosť v plodoch je taktiež v prípade avokáda, datlí, fíg, jabĺk, 

 pyridoxín → nie malý obsahový význam je i v zastúpení ananásu, sliviek, banánov, 

avokáda, 

 biotín → zo zdrojov je opodstatnené zdôrazniť jedlé gaštany, 

 draslík → zo zdrojov nemožno opomenúť taktiež citróny, jablká, kiwi, hrozno, či avokádo, 

 vápnik → príkladovo je namieste zdôrazniť pomaranče, maliny, citróny, 

 fosfor → taktiež marhule, jahody, citrón, pomaranč.   
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Schéma 1 Príkladoví zástupcovia jadrového, kôstkového, tropického ovocia s výrazným 

obsahovým zastúpením pre ľudský organizmus hodnotných obsahových zložiek v rámci 

nutričných hodnôt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

K významu konzumácie plodov druhov štandardne pestovaných i v prídomových 

záhradách, v záhradkárskych osadách, či bežne dostupných pre spotrebiteľskú verejnosť 

v jednotlivých obchodných reťazcoch možno prierezovo poukázať na príkladové druhy a ich 

selektívnu významovosť i pre organizmus konzumentov, a to: 

 jablká → i z dôvodov zastúpenia vlákniny zlepšovanie činnosti čriev; normalizácia črevnej 

mikroflóry, 

 hrušky → i z obsahového zastúpenia antioxidantov → eliminovanie voľných radikálov; 

ochrana pre rozvojom hypertenzie → okrem iného i antioxidant glutatión, 

 

Príkladoví zástupcovia jadrového, kôstkového, tropického ovocia s výrazným 

obsahovým zastúpením pre ľudský organizmus hodnotných obsahových zložiek 

v rámci nutričných hodnôt 

minerálne látky 
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 višne → významné je taktiež zastúpenie antokyánov; možné - potenciálne účinky 

i v prípade niektorých chronických bolestí, 

 slivky → zastúpenie flavonoidov → ochranný účinok → inzulínová rezistencia. 

 

Pre bežných domácich spotrebiteľov, spracovateľov ovocia je adekvátne zdôrazniť 

možnosti jeho konzervovania, ktoré predovšetkým prípade sezónnych druhov je možné 

i v mimovegetačnom období tieto zužitkovávať konzervovaním, a v rámci ktorého význam 

má i sušené ovocie.   

V domácom spracovateľskom prístupe pri dodržaní požiadaviek na spracovanie, 

samotnú manipuláciu ovocia, a s tým súvisiace aspekty predstavuje takto konzervované 

ovocie zdroj taktiež významných – prospešných látok pre organizmu konzumentov. Z týchto 

je adekvátne uviesť hlavne vlákninu, polyfenoly, sacharidy, pektíny, vitamíny, stopové prvky.  
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Schéma 2 K aspektom využívania a prístupu sušenia niektorých z významných 

zástupcov kôstkového a jadrového ovocia i v podmienkach domáceho spracovateľského 

prostredia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K aspektom využívania a prístupu sušenia niektorých z významných zástupcov kôstkového 

a jadrového ovocia i v podmienkach domáceho spracovateľského prostredia 

jahody 

pre sušenie sú vhodné väčšie plody, 

dostatočne dozreté; po dobu približne 8 

hod. sa pri teplote 50˚C sušia; takto 

spracované plody okrem toho, že sú 

pružne by sa mali vyznačovať 

i zachovaním svojej farby a na dotyk by 

mali byť úplne suché 

hrušky 

pre sušenie sa zameriava na dostatočne 

sladké plody, dostatočne dozreté; pre 

sušenie sa môžu využívať i plody so 

šupkou, dôkladne umyté a osušené; 

výhodné je ich krájať na rovnako hrubé 

približne 4 -5 mm plátky; pre sušenie je 

vhodná teplota 50˚C po dobu približne 9 

hod.; kvalitne vysušené plody by nemali 

pri krájaní uvoľňovať šťavu a rovnako 

suché by mali byť po okrajoch, ako 

i v stredových častiach 

čučoriedky 

pri teplote približne 50˚C sa sušia tak dozreté i mierne prezreté plody po dobu 30 hod.; 

sušenie sa môže po túto dobu občasne prerušiť; konečný produkt by mal byť dostatočne 

tuhý 
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ZELENINA - NIEKTORÉ VÝZNAMNÉ OBSAHOVÉ ZLOŽKY A VÝBEROVO K 

JEJ ÚPRAVÁM V POTREBÁCH DOMÁCEJ GASTRONÓMIE 

VEGETABLE - SOME IMPORTANT CONTENT COMPONENTS AND ITS 

PROCESSING FOR HOME GASTRONOMY PURPOSES 
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Abstract 

Vegetable is a part of important food in human nutrition and its use in home gastronomy as 

products has specific meaning. There is a need for common consumer's public to bring some 

knowledge, experiences and inspiration how to use vegetable also for it home processing and 

it is necessary to take into account the valuable content components for consumers' 

organisms. 

 

Key words: vegetable groups, vegetable species, positive aspects, consumers' organism, 

important content components, preparation techniques 

 

Abstrakt  

Zelenina je súčasťou významných potravín vo výžive človeka a jej aplikovanie i v domácej 

gastronómií, či pri zámeroch v začleňovaní do konzumných výrobkov má špecifické 

opodstatnenie. Je potrebné i pre bežnú spotrebiteľskú verejnosť prinášať, poznatky, 

skúseností a inšpirácie s využívaním zeleniny okrem iného v prípade jej úprav pri 

gastronomickom domácom spracovávaní, pričom nemožno opomenúť aspekty významu jej 

niektorých hodnotných obsahových zložiek pre organizmus konzumentov.    

 

Kľúčové slová: zelenina, skupiny zeleniny, druhy zeleniny, pozitívne účinky, organizmus 

konzumentov, významné obsahové zložky, gastronomické úpravy 
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Zelenina predstavuje významnú súčasť vo výžive človeka, surovinu pre rôzne účely 

produkcie potravinových produktov, ingredienčnú zložku v gastronómii, pričom spektrum jej 

využiteľnosti je značne rozsiahle i v ďalších oblastiach. 

Z množstva jej pozitívnych účinkov pre organizmu človeka možno taktiež zdôrazniť: 

 v čreve ovplyvňuje priaznivo mikroflóru, 

 prítomné antioxidanty → neutralizujú pôsobenie radikálov, 

 v rámci potravín je súčasťou nízkoenergetických zložiek s vysokým obsahom vody, 

 ochrana organizmu konzumentov, a to i z dôvodov zastúpenia napríklad významných 

obsahových zložiek, z ktorých možno zdôrazniť taktiež vitamíny, minerálne látky, či 

vlákninu. 

Pri zdôraznení jednotlivých skupín zeleniny a ich vplyvom, účinkom na organizmus 

spotrebiteľov je dôležité selektívne poukázať taktiež na: 

 cibuľovú zeleninu → protizápalové, antibakteriálne účinky; stimulujúci účinok 

i z dôvodov obsahu, zastúpenia bioaktívnych látok; alternatívne využívanie pri niektorých 

respiračných ochoreniach; eliminácia rizík vzniku kardiovaskulárnych ochorení, 

 listovú zeleninu → významná ochranná funkcia pre organizmus konzumentov v 

zdôraznení na výrazné zastúpenie nielen bioaktívnych látok, ale i vlákniny a antioxidantov; 

dôležitá je zásadotvornosť látok; z pozitívnych účinkov nemožno opomenúť taktiež 

pozitívny vplyv na trávenie, či mozgovú činnosti, 

 plodovú zeleninu → z pozitívnych zdravotných účinkov taktiež diuretické, znižovanie 

cholesterolu v krvi; aplikovanie pri potrebách redukčných diét; podpora fungovania 

obličiek.   
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Schéma 1 Prehľad vybraných druhov zeleniny aplikovaných i ako koreninová 

ingrediencia v potrebách domácej gastronómie a zdôraznenie zastúpenia pre 

organizmus niektorých významných obsahových zložiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

Pre domácich konzumentov, spracovateľov zeleniny a v špecifikácií na jednotlivé 

vitamíny a ich efekt k organizmu je namieste uviesť niektoré s tým súvisiace aspekty: 

 v prípade retinolu, kde zastúpenie je významné i v prípade Daucus carota, Solanum 

lycopersicum, či Brassica oleracea convar botrytis je namieste uviesť, že pri jeho tepelnej 

úprave dochádza pomerne ľahko k znehodnoteniu, čím je efektívna konzumácia takýchto 

zeleninových druhov  i v surovom stave, 

 fylochinón → jeho obsah je v zastúpení napríklad Spinacia oleracea, Solanum 

lycopersicum, pričom zaisťuje primeranú zrážanlivosť krvi, 

 kyselina listová → jej zastúpenie je výrazné v reprezentantoch listovej zeleniny; jej 

význam je taktiež pri tvorbe serotonínu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad vybraných druhov zeleniny aplikovaných i ako 

koreninová ingrediencia v potrebách domácej 

gastronómie a zdôraznenie zastúpenia pre organizmus 

niektorých významných obsahových zložiek 

Allium sativum 

 

Allium schoenoprasum 

 

vápnik, horčík, železo, fosfor, chlór, draslík, sodík, niacín, pyridoxín, 

tiamín 

draslík, chlór, fosfor, zinok, síra, horčík, sodík, železo, vápnik, kyselina 

askorbová, tiamín, riboflavín, tokoferol, pyridoxín 
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Schéma 2 Z aspektov úprav, spracovávania zeleniny v domácich gastronomických 

potrebách 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z aspektov úprav, spracovávania zeleniny v domácich gastronomických potrebách 

v gastronomickom 

využívaní by mala 

byť snaha pri 

aplikovaní 

jednotlivých 

druhov zeleniny 

o čo 

najefektívnejšiu 

využiteľnosť pre 

organizmus 

konzumentov 

významných 

obsahových 

zložiek 

v rámci tepelných 

úprav zeleniny 

dochádza k zmene 

i nutričných 

hodnôt zeleniny; 

okrem iného sa pri 

tepelných 

úpravách potlačuje 

i pôsobenie 

antinutričných 

látok 

pri predbežnej 

gastronomickej 

úprave je potrebné 

taktiež 

odstraňovať 

nevhodné 

nadzemné 

a podzemné časti 

tých-ktorých 

druhov zeleniny, 

ktorým sa 

napríklad zlepší 

ich celkový 

vzhľad, či 

stráviteľnosť 

pred aplikovaním 

je potrebné okrem 

iného, aby táto 

surovina, 

ingrediencia bola 

zdravotne 

vyhovujúca, 

neobsahovala 

patogény, 

nežiaduce 

mikroorganizmy 

k tepelnému 

spracovávaniu 

zeleniny 

varenie v tekutine → pre obmedzovanie straty 

významných látok → pokiaľ možno uplatňovať varenie 

bez miešania a s pokrývkou na varných nádobách 

dusenie → i keď pri tomto prístupe je 

značné zastúpenie biologicky aktívnych 

látok zachovávaných pre eliminovanie 

strát iných hodnotných obsahových 

zložiek, pokiaľ možno taktiež zeleninu 

čo najmenej miešať 
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Abstract 

There are some vegetable species which can be effective in conditions of gardens and 

settlements such as Brassica pektinensis, Cichorium intybus, či Faba vulgaris var. major. The 

knowledge and requirements about their growing or cultivation and their use in this growing 

environment should bring required effect so it is important to share this information and 

knowledge. 

 

Key words: gardens, settlements, Brassica pektinensis, Cichorium intybus, Faba vulgaris 

var. major, growing 

 

Abstrakt  

V súvislosti s pestovateľskými uplatňovaniami mnohých druhov zeleniny je potrebné 

poukazovať na niektorých z reprezentantov, ktorí nachádzajú efektivitu i v podmienkach 

záhradkárskych osád, v prídomových záhradách. K hodnotným zástupcom pre takéto 

využívanie patria taktiež Brassica pektinensis, Cichorium intybus, či Faba vulgaris var. 

major. Je v tejto súvislosti adekvátne sprostredkovávať poznatky, odporúčania v rámci ich 

pestovania tak, aby ich využívanie v danom pestovateľskom prostredí prinášalo požadovaný 

efekt.   

 

Kľúčové slová: prídomové záhrady, záhradkárske osady, Brassica pektinensis, Cichorium 

intybus, Faba vulgaris var. major, pestovanie 
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V pestovaní rôznych zástupcov zeleniny využívaných predovšetkým ako čerstvých 

potravín a pre spracovanie v účeloch zabezpečovania konzumných výrobkov má množstvo 

v pestovateľských štruktúrach prídomových záhrad, v záhradkárskych osadách variabilné 

uplatňovanie a u mnohých pestovateľov ide o príležitostné, či nepravidelné začleňovanie.    

Z takýchto zástupcov, či už frekventovane, alebo príležitostne pestovateľsky 

využívaných je namieste na niektorých poukázať a selektívne súčasne zdôrazniť 

pestovateľské aspekty tak, aby nachádzali potenciál, reálne využívanie a efektivitu.      

 

Brassica pektinensis 

Tento druh s uzavretou, kompaktnejšou hlávkou pri vhodných pestovateľských 

podmienkach môže dorastať približne do 0,60 m a v poslednom období v mnohých 

domácnostiach predstavuje obľúbenú spotrebiteľskú surovinu, čerstvú potravinu i vzhľadom 

na senzorické vlastnosti a možnosti zužitkovávania podobne ako množstvo štandardne 

pestovanej listovej, ale i hlúbovej zeleniny napríklad v prípravách pokrmov. 

I v rámci jednotlivých odrôd je širšia voľba vo výberoch, pričom v prípade pevne 

zavinutých súdkovitých hlávok možno príkladovo uviesť ʹNerva F1ʹ, ʹDisco F1ʹ. Pri voľbe 

pestovateľského uplatňovania odrôd so štíhlejšou hlávkou a s dlhším vegetačným obdobím 

napríklad ʹMonumentʹ.  

K pestovateľským aspektom v prípade tohto reprezentanta zeleniny i v potrebách 

záhradkárov je namieste uviesť: 

 na záhonoch ju možno pestovať i po úžitkových druhoch rastlín, ktoré sa zberajú do 

polovice mesiaca júl, 

 vyhovujú jej hlinité pôdy, dostatočne vlhké a s obsahom Ca, 

 výsevy sa realizujú v druhej polovici júla do hĺbky približne 1 – 2 cm 

 vzdialenosť riadkov je 0,40 m a v riadku 0,20 m, 

 približne o 21 dní sa rastliny jednotia, 

 v priebehu pestovania je potrebné záhony odburiňovať, okopávať a podľa možnosti 

prihnojovať, 

 od polovice októbra sa pristupuje k zberu odrezávaním hlávok tesne pod nasadenými 

stopkami listov na koreni. 
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Cichorium intybus var. foliosum, Cichorium intybus var. sativum 

Tento úžitkových druh (Cichorium intybus var. foliosum) mnohí záhradkári 

využívajú hlavne pre pestovanie ako zeleninu s využívaním ako čerstvej potraviny 

a špecifickej ingrediencie v prípravách najmä šalátov s inými druhmi zeleniny.  

Pri voľbe jej pestovania v záhradkárskych podmienkach je možné na upravené 

záhony vysievať osivo v skorom jarnom období na vzdialenosť do riadkov0,30 m. Jednotí sa 

porast na vzdialenosť 8 -10 cm. Zber koreňov sa realizuje v jesennom období.  

V zameraní pre Cichorium intybus var. sativum je u mnohých spotrebiteľov zeleniny 

hodnotnou a obľúbenou i pre atraktívne červené hlávky s listovými rebrami bielej farby. 

Pestovanie je pre jesenný, zimný zber. Výsevy sa realizujú do upravených, vyhnojených 

záhonov. Pre jesenný zber sa výsevy realizujú od polovice júna, v prípade zimného zberu 

v mesiaci júl. V priebehu pestovania je dôležité ich dostatočne zavlažovať a udržiavať záhony 

bez burín. Koncom septembra je možné pristupovať k jesenným zberom.  

 

Faba vulgaris var major 

V prípade voľby tohto reprezentanta, ktorého zrná je efektívne uplatňovať v spektre 

receptúr domácej gastronómii je i jeho opodstatnenosť pre špecifickú pestovateľskú 

uplatniteľnosť v podmienkach mnohých záhradkárov.  

K niektorým z aspektov pre jeho pestovanie v záhradkárskych podmienkach: 

 nie je príliš náročný na pôdne prostredie, pričom vyhovujúca je rovnomerná vlhkosť, 

 pred sejbou je vhodné aplikovať viaczložkové hnojivá, 

 výsevy je možné uplatňovať i v mesiaci apríl pri vhodných klimatických podmienkach, 

 na upravené záhony do hniezd vo vzdialenostiach 0,20 x 0,50 m umiestňujeme 3-4 

semená, 

 rastliny sa niekoľkokrát prihŕňajú, 

 zber v závislosti od realizácie výsevu sa môže uskutočňovať v období jesene.  
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Abstract 

There is an individual approach how to use different vegetable species and how to get the 

seeds by gardeners due to their growing intentions. It is necessary to focus on the the care and 

the treatment of the seeds in home conditions. Adequate attention should be paid on 

germinations and conditions of seeds storage mainly for gardeners - beginners. The ensuring 

of pre-germination and pre-cultivation of seed plantings is for many common vegetable 

species in gardeners conditions actual every year. 

 

Key words: seeds, vegetable, germination, care, pre - germination, home conditions, 

gardeners 

 

Abstrakt  

Pri uplatňovaní využívania rôznych druhov zeleniny prístup k nákupu, či k zabezpečovaniu 

semien jednotlivých druhov samotnými záhradkármi je individuálny v závislosti od ich 

pestovateľských zámerov. Je však potrebné venovať pozornosť i súvislostiam so 

starostlivosťou, s ošetrovaním semien tých – ktorých reprezentantov zeleniny práve 

v domácich podmienkach. Náležitú pozornosť je adekvátne venovať samotnej klíčivosti, 

a s tým súvisiacim podmienkam skladovania semien, a to najmä v prípadoch začínajúcich 

záhradkárov. Nemožno však súčasne nenadviazať i na zabezpečovanie predklíčovania 

a predpestovania priesad, ktoré je pre mnohé bežne pestované druhy zeleniny v podmienkach 

záhradkárov každoročne prioritne aktuálne. 
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Kľúčové slová: semená, zelenina, klíčivosť, starostlivosť, predklíčovanie, domáce 

podmienky, záhradkári  

 

V záhradkárskej praxi je pri uplatňovaní využívania rôznych druhov zeleniny 

variabilný prístup k nákupu, či k zabezpečovaniu semien jednotlivých druhov, pričom je 

potrebné z viacerých aspektov venovať i tomuto náležitú pozornosť, a to predovšetkým 

v prípade začínajúcich pestovateľov.  

Je potrebné zdôrazniť, že pri aplikácií semien vybraných druhov úžitkových rastlín je 

napríklad i po realizácií výsevov záhradkármi ich značné množstvo prebytočných a v danej 

vegetácií už nevyužívaných. V mnohých prípadoch z vlastnej produkcie je časť semien 

nezužitkovaná, pričom možno poukázať častokrát z praxe na druhy, akými sú napríklad 

Cucurbita maxima var. fastigata, Pisum sativum convar. axiphium, Phaseolus vulgaris, 

Capsicum annuum. 

K skladovaniu a obdobiu klíčivosti je však potrebné príkladovo poznamenať, že pri 

nohých druhoch je ich obdobie klíčivosti krátke, čomu je potrebné i v domácich podmienkach 

a pre ich ďalšiu uplatniteľnosť venovať pozornosť. Ide taktiež o semená zástupcov Pastinaca 

sativa, Allium ampeloprasum, Scorzonera hispanica. Pri iných reprezentantoch zeleniny 

s obdobím klíčivosti i 3 roky je adekvátne zdôrazniť Petroselinum crispum convar. 

radicosum, Daucus carota subsp. sativus, Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva, 

Phaseolus vulgaris, Zea mays convar. saccharata, či Pisum sativum convar. axiphium. 

V prípade plodovej zeleniny a najčastejšie pestovaných druhov v záhradkárskych 

podmienkach – Capsicum annuum a Lycopersicon esculentum si tieto udržujú klíčivosť 

dlhšie. No nemožno však opomenúť i ďalšie druhy frekventovane pestovateľsky využívaných 

v daných podmienkach jednotlivých záhradkárov, spomedzi ktorých je adekvátne zdôrazniť 

Cucumis sativus, ktoré si udržujú klíčivosť i 8 rokov.    

Z dôvodov prečo je potrebné v dostatočnom súlade k udržiavaniu klíčivosti semien 

jednotlivých druhov nepredlžovať skladovanie je potrebné uviesť: 

 pomalá klíčivosť, 

 znižovanie biologickej hodnoty, 

 klesá percento klíčivosti, 

 častý výskyt deformovanej vegetácie. 

K domácim podmienkam skladovania semien zeleniny je však adekvátne zdôrazniť: 

 v prípade vlhkosti, podľa druhu → 10 -14%, 
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 teplota v priestoroch domáceho skladovania by mala byť do 15˚C, 

 skladovacie miesta by mali byť suché, 

 nevyhovujúce sú priestory, v ktorých sa vo vzduchu mení obsah vodných pár, 

 dôkladnú pozornosť je potrebné venovať baleniu a triedeniu semien zeleniny, 

 pred nástupom zimného obdobia je vhodné predovšetkým semená z vlastnej produkcie 

pretrieďovať a nevyhovujúce odstraňovať. 

V spojitosti so zabezpečovaním, starostlivosťou o semená zeleniny nemožno zároveň 

nenadviazať i na zabezpečovanie predklíčovania a predpestovania priesad, ktoré je pre mnohé 

bežne pestované druhy zeleniny v podmienkach záhradkárov výrazne aktuálne predovšetkým 

v mesiacoch február, marec.    

K najfrekventovanejšie predpestovaným druhom zeleniny v bežnej záhradkárskej 

praxi možno uviesť: 

 Brassica oleracea convar. capitata, 

 Brassica oleracea convar. gongylodes, 

 Cucurbita pepo var. cylindrica, 

 Brassica oleracea convar. botrytis, 

 Brassica oleracea convar. gemmifera, 

 Capsicum annuum, 

 Solanum melogena, 

 Cucumis sativus,  

 Apium graveolens, 

 Cucurbita pepo var. patissonina, 

 Lycopersicon esculentum. 
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Obrázok 1 Zástupcovia druhov zeleniny s uplatňovaním predklíčovania semien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

Pred priamou sejbou sa často uprednostňuje predklíčovanie väčších semien, kde 

okrem iného sa umožňuje selekcia vitálnejších jedincov. Po samotnom naklíčení semien sa 

triedia a zameriava sa na jedince s dostatočne vyvinutým korienkom, poprípade klíčkom. 

Tieto sa do vopred pripravených výsadbových nádob vysádzajú, pričom sa využíva kvalitný 

substrát. V závislosti od druhov a pestovateľských zámerov naklíčené semená sa vysádzajú do 

riadkov, pričom obdobne sa vysievajú napríklad drobné semená Brassica oleracea convar. 

botrytis, Apium graveolens var. rapaceum a to priamo do pôdy, ktoré sa však nemusia 

predklíčovať. Priamo po predklíčení osiva sa môžu vysadiť do pripravených zakoreňovačov 

i zástupcovia zeleniny, akými sú príkladovo Cucumis sativus, Cucurbita pepo var. 

patissonina, Capsicum annuum, Cucurbita pepo var. cylindrica, Melo sativus, Citrullus 

lanatus.   
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Abstract 

Zea mays var. saccharata belongs to the spectrum of productive vegetation which gardeners 

include in their growing structure. It is necessary to focus on its use in gardener environment 

and bring some information about this plant representative. It is also important to talk about 

its importance because of the important content components and the use in home consumer 

environment and for gastronomy purposes. 

 

Key words: Zea mays var. saccharata, gardeners, cultivation, home use, consumption 

purposes, important content components, home gastronomy 

 

Abstrakt  

V rámci využívania spektra úžitkovej vegetácie záhradkári začleňujú do svojich 

pestovateľských štruktúr taktiež významného zástupcu Zea mays var. saccharata. V danom 

prípade tohto rastlinného reprezentanta je preto potrebné venovať pozornosť a prinášať 

poznatky k jeho pestovateľskému uplatňovaniu v prostredí záhradkárov. Súčasne nemožno 

opomenúť i jeho významovosť z hľadiska dôležitých obsahových zložiek a využiteľnosť 

v samotnom domácom prostredí spotrebiteľov, a to práve i pre účely gastronómie.   

 

Kľúčové slová: Zea mays var. saccharata, záhradkári, pestovanie, domáce využívanie, 

konzumné účely, obsahovo významné zložky, domáca gastronómia  
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V pestovateľských štruktúrach záhradkárov v rámci využívania spektra úžitkovej 

vegetácie k významných zástupcom patrí i Zea mays var. saccharata, kde je potrebné uviesť, 

že z množstva významných pestovateľských dôvodov je atraktívnou vegetáciou a súčasne je 

súčasťou potraviny, suroviny s cennými obsahovými látkami, vlastnosťami, ktoré sa 

širokospektrálne zužitkovávajú i v domácom spracovateľskom prostredí. 

Pri jej pestovateľskom aplikovaní v bežnej záhradkárskej praxi, z nárokov na 

prostredie a je adekvátne výberovo zdôrazniť taktiež: 

 v pestovateľskom záhradkárskom prostredí s využívaním záhonov so susedným 

pestovaním úžitkových rastlín môže alternatívne súčasne poskytovať i ochranu pred 

silnejšími poveternostnými vplyvmi a chrániť na takéto pomery citlivé druhy, 

 vyžaduje slnečné miesta v záhradách, 

 vhodnými sú i hlboké pôdy, výživné, stredne ťažké, pričom pestovateľská efektivita sa 

znižuje na problematických zamokrených, studených pôdach, 

 výsevy je vhodné uplatňovať do pôdy, kde niekoľko týždňov pred ich samotnou 

realizáciou bolo aplikované dostatočné množstvo kompostu, poprípade po vyhnojenej časti 

záhrad po predplodine, 

  výsevy sa realizujú, ak je pôdne prostredie dostatočne vyhriate, nakoľko je teplomilným 

druhom, 

 výsevy sa uplatňujú v závislosti i od klimatických pomerov (minimálne 8˚C je už trvalá 

teplota vzduchu), pričom možno využívať obdobie od konce mesiaca apríl do konca júna, 

 okrem výsevom je možné uplatňovať i výsadby priesad, a to v mesiaci máj, 

  vhodné je uplatňovať výsevy do viacerých riadkov za sebou, či výsev do štvorca, čo je 

výhodne i v súvislosti s opelením, 

 pri výseve do hniezd je možné aplikovať 2 - 4 zŕn, pričom do hĺbky približne 4 cm sú 

výsevy na ťažkých pôdach a v prípade ľahších pôd do 7 - 10 cm hĺbky, 

 v hniezdach po vzídení a pri vyjednotení sa ponechávajú najvitálnejšie 1 - 2 jedince, 

 záhony je možne – výhodné i kypriť a namulčovať, 

 nielen v období kvitnutia, ale i pri vytváraní klasov je efektívne v závislosti od zrážkových 

pomerov aplikovať doplnkové zavlažovanie, 

 v priebehu vegetácie je dôležité ošetrovanie, a to zameriavať sa na kyprenie, avšak tak, aby 

nedochádzalo k poškodzovaniu plytkej koreňovej sústavy, 

 pokiaľ možnosti umožňujú je vhodné pristupovať i k pravidelnému rozrušovaniu pôdneho 

prísušku, 



 

70 

 

 v mesiaci jún sa môže využívať i prihnojovanie vhodným, dostupným viaczložkovým 

hnojivom, 

 nemožno opomenúť kontrolu, ochranu proti prípadných chorobám – predovšetkým sneť 

kukuricová a škodcom – vijačka kukuričná, 

 v mesiacoch august, september klasy dozrievajú a na konzumáciu je vhodná po prechode z 

mliečnej zrelosti do voskovej. 

 

Obrázok 1 Z prehľadu významných obsahových zložiek Zea mays var. saccharata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z prehľadu významných obsahových zložiek Zea mays var. saccharata 
 

bielkoviny cukry 
sacharidy 

vláknina 

vitamíny → vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2, vitamín K, vitamínB3, 

vitamínB5, vitamín E, vitamín C, vitamín A, kyselina listová 

minerálne látky → draslík, vápnik, selén, mangán, 

chróm, železo, fosfor, jód, horčík, molybdén, zinok, sodík, 

meď, fluór 
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Schéma 1 K spektru možností využívania Zea mays var. saccharata pre konzumné účely, 

v domácej gastronómií   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

K spektru možností využívania Zea mays var. saccharata pre konzumné účely, 

v domácej gastronómií 

mladé klásky je 

možné konzumovať 

čerstvé, tepelne 

upravené vo vode, na 

pare 

po tepelnej úprave sú 

zrná vhodnou 

surovinou 

i v prípravách 

cestovinových 

pokrmov, rizota, 

domácich slaných 

pekárenských 

výrobkov 

v rámci 

domácich 

pokrmov má 

gastronomické 

využitie 

napríklad 

v prípravách 

prívarkov 

podobne ako 

semená Pisum 

sativum 

pre 

konzervovanie 

sú vhodné tak 

zrná, ako 

i klásky, a to 

obdobne ako 

uhorky 

efektívne ja 

v kombinácií so 

semenami 

Phaseolus vulgaris 

v prípravách 

pokrmom, pričom sa 

môže docieliť 

i zvýšenie kvality 

proteínov v daných 

pokrmoch 

ako prílohová 

ingrediencia je 

mimoriadne vhodná 

pre spolukombináciu 

predovšetkým 

s druhmi zeleniny, 

akými sú Pisum 

sativum, Solanum 

lycopersicum, 

Capsicum annuum 

vhodná surovina pre 

úpravu grilovaním celých 

klasov a následne v rámci 

konzumácie spolu zo 

zeleninovými prílohami 

pri domácom skladovaní - mrazením je 

možné ju uchovávať i po dobu 8 

mesiacov 

v prípravách polievok - ako surovinová 

zložka spolu v kombináciách 

s jednotlivými druhmi mäsa, zeleniny, 

ale i s vhodnými zástupcami 

aromatických, koreninových rastlín 
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Abstract 

Vegetable is an important part of food, raw material for products in human nutrition. It has 

low energy value and it contains a spectrum of specific and biologically important substances 

which have effective effects on consumers. It is important from this point of view focus on 

the importance and the use of this plant source in the conditions of wide consumer's public 

and for home consumers. It is also adequate to point out some representatives of irregularly 

use productive plant species for consumption. It should be also highlighted the content of 

important content components or less traditionally vegetable species which are used in home 

gastronomy because of their nutritional importance. 

 

Key words: vegetable, consumers, important content components, vegetable groups, 

vegetable species, lost of valuable substances, reasons, gastronomy, less 

traditional vegetable species 

 

Abstrakt  

Vo výžive obyvateľstva predstavuje zelenina významnú súčasť potravín, surovín pre 

produkciu konzumných výrobkov. Vyznačuje sa nízkou energetickou hodnotou a zastúpením 

spektra špecifických – biologicky významných zložiek efektívne pôsobiacich na 

spotrebiteľov. Je dôležité selektívne sa zameriavať na samotný význam a využívanie tohto 

rastlinného zdroja v podmienkach širokej spotrebiteľskej verejnosti, a to i v zameraní pre 

domácich konzumentov. Súčasne je adekvátne poukazovať i na niektorých zo zástupcov 

spotrebiteľsky nepravidelne využívaných druhov úžitkových rastlín pre konzumné účely 

a zdôraznenie zastúpenia pre organizmus významných obsahových zložiek, či menej tradičné 

druhy zeleniny uplatňované v domácom gastronomickom využití a k ich výživovému 

významu.   

 

http://www.univalue.sk/skola/76-trencianska-univerzita-alexandra-dubceka-v-trencine
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Kľúčové slová: zelenina, domáci konzumenti, významné obsahové zložky, skupiny 

zeleniny, druhy zeleniny, straty cenný látok, príčiny, gastronómia, menej 

tradičné druhy zeleniny  

 

Zelenina vo výžive obyvateľstva predstavuje významnú súčasť potravín, surovín pre 

produkciu konzumných výrobkov vyznačujúca sa nízkou energetickou hodnotou a vysokým 

podielom vody, pričom je špecifická spektrom obsahových – biologicky významných zložiek.  

Jednotlivé zastúpené obsahové látky sa významné spolupodieľajú i na uplatňovaní 

v prevencii množstva ochorení, napomáhajú predchádzať rozvoji množstva zdravotných 

komplikácii spojených s chorobami, a okrem ďalších pozitívnych aspektov upevňujú zdravie 

konzumentov. Jej súčasťou je vláknina, vitamíny, minerálne látky, špecifické biologicky 

aktívne látky, pričom nemožne nezdôrazniť látky s antioxidačnou aktivitou. I pri samotnej 

konzumácií zeleniny by sa mala uplatňovať ich druhová pestrosť a nezameriavať sa len na 

určitý druh, či skupinu zeleniny, pokiaľ to konzumentom zdravotný stav umožňuje.   

V domácom spotrebiteľskom prostredí je zelenina pomerne frekventovane 

uplatňovaná pre účely gastronomických špecialít, nakoľko jednotlivé dostupné druhy, odrody 

sa vyznačujú rozmanitosťou chuťových vlastností, arómy, avšak k dôvodom patrí i to, že je 

ľahko stráviteľná.  

K významu niektorých zo skupín zeleniny pre samotných konzumentov je namieste 

selektívne uviesť taktiež: 

 cibuľová zelenina → z najčastejšie využívaných druhov napríklad Allium cepa 

vyznačujúca sa hodnotnými obsahovými zložkami → taktiež fosforom, draslíkom, 

selénom, horčíkom, vitamínom C, vitamínom B6, vitamínom B1, vitamínom B2; Allium 

schoenoprasum → v zdôraznení je namieste uviesť draslík, kyselinu listovú, vitamín C; 

Allium sativum → z daných obsahových zložiek k nie málo významným patria alicín, síra, 

selén, horčík, mangán, zinok, draslík, vitamín B1, vitamínom B2;  Allium porrum → 

k významným zástupcom obsahových zložiek patria i vitamín C, karotenoidy, draslík, 

fosfor, vápnik, 

 plodová zelenina → k frekventovane využívaným zástupcom v domácnostiach 

spotrebiteľov patrí okrem iných Solanum melongena → kde nemožno nezdôrazniť 

prítomnosť → horčík, fosfor, draslík, rutín; Lycopersicon esculentum → pri danom 

zástupcovi je adekvátne uviesť horčík, fosfor, draslík, lykopén; Cucumis sativus → zinok, 

vápnik, železo, fosfor, draslík, ktoré sú súčasťou významných zástupcov obsahový látok, 
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 listová zelenina → v prípade taktiež využívaných Cichorium intybus var. foliosum → 

tvoria draslík, horčík, železo významnú súčasť obsahových látok; Beta vulgaris subsp. 

cicla → sodík, karotenoidy, vitamín B1, vitamín B2, kyselina listová, niacín, vitamín C, 

vitamín E, horčík, vápnik; Lactuca sativa var. capitata → vitamín B1, vitamín E, horčík, 

draslík, kyselina listová, selén, 

 koreňová zelenina → Armoracea rusticana → predstavuje významný zdroj železa, 

vápnika, draslík, vitamínu C; Daucus carota →  zo spektra takýchto látok je namieste 

poukázať na β-karotén,  vápnik, draslík, sodík, vitamín C, selén, vitamínom B6, vitamín E; 

Petroselinum sativum var. radicosum → opodstatnené je poukázať i na látky, akými sú 

vitamín E, vápnik, selén, niacín, vitamín B6, vitamín B1, vitamín B2.     
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Obrázok 1 Príkladové druhy spotrebiteľsky nepravidelne využívaných úžitkových rastlín 

pre konzumné účely a zdôraznenie zastúpenia pre organizmus významných obsahových 

zložiek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autorom príspevku 

 

K príčinám strát niektorých významných obsahových zložiek zeleniny v priebehu 

domáceho gastronomického spracovania, ktoré je často „prehliadnuté“ je namieste k týmto 

aspektom taktiež zdôrazniť nasledovné:  

 i v rámci mechanického spracovania zeleniny pre gastronomické využívanie nemožno 

v príkladoch nezdôrazniť, že napríklad nedôkladným orezávaním, čistení zeleniny 

dochádza častokrát k úbytku pre organizmus cenných obsahových látok; je potrebné 

príkladovo zdôrazniť, že niektoré druhy zeleniny, akými sú i kapusta, šalát práve ich 

odstraňované okrajové časti listov sú zdrojmi dostatočného obsahu hodnotných 

biologických látok, 

Príkladové druhy spotrebiteľsky nepravidelne využívaných úžitkových 

rastlín pre konzumné účely a zdôraznenie zastúpenia pre organizmus 

významných obsahových zložiek 
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 vylúhovanie → dochádza k stratám nielen množstva minerálnych látok, ale i napríklad 

vitamínu C, 

 tepelné úpravy → pri nadbytočne dlhom varení sa zeleninové pokrmy v mnohých 

prípadoch znehodnocujú, a je namieste uviesť, že takéto úpravy majú častokrát za následok 

spôsoby úbytku nielen vitamínu C, ale i ďalších hodnotných látok, z ktorých nemožno 

opomenúť i kyselinu listovú. 

Schéma 1 Menej tradičné druhy zeleniny uplatňované v domácom gastronomickom 

využití a k ich výživovému významu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menej tradičné druhy zeleniny uplatňované v domácom gastronomickom využití 

a k ich výživovému význam 

Ipomea batatas 

Trichosanthes cucumerina var. Anguina 

v spektre gastronomického využívania sa hľuzy upravujú, očisťujú obdobne ako 

zemiaky; tepelne sa upravujú najčastejšie varením, pečením; využívajú sa 

v prípravách šalátov i s druhmi plodovej, cibuľovej zeleniny, hubami; vhodnosť 

v prípravách krémových polievok, ale i hranoliek; je surovinou pre kaše 

s ingredienčnými zložkami tvoriacimi zeleninu; je vhodnou surovinou pre 

dezerty v spolukombinácií s ingredienciami tvorenými i niektorým druhmi 

zeleniny, akými sú napríklad Daucus carota, či inými druhmi úžitkových 

rastlín, kde možno uviesť taktiež Zingiber officinale  

najčastejšie využitie v podobe šalátov; vhodná ako ingrediencia do 

mäsových pokrmov; mladé plody sú vhodné i pre tepelnú úpravu – parou 

a s využitím soli pre konzumáciu ako niektorí zo zástupcov plodovej 

zeleniny 

predovšetkým vitamín E, vitamín B1, 

vitamín C, vitamín B2 

z významných obsahových zložiek → 

draslík, fosfor, horčík, vitamín E, 

vitamín B5, vitamín B6, vitamín A 
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Zdroj: Spracované autorom príspevku 
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LABLAB PURPUREUS, MELOTHRIA SCABRA V ALTERNATÍVACH 

ZÁHRADKÁRSKEHO PESTOVATEĽSKÉHO UPLATŇOVANIA A Z MOŽNOSTI 

ICH VUYŽITEĽNOSTI PRE KONZUMNÉ ÚČELY  

LABLAB PURPUREUS, MELOTHRIA SCABRA - ITS ALTERNATIVES FOR 
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Abstract 

There are a lot of alternatives of the use of less traditional productive plants so it is important 

to pay attention on the possibilities of the use of some light plant species for common home 

producers and gardeners. Lablab purpureus, Melothria scabra belong to these species and 

they are interesting productive platns. It is also important to emphasize their use in home 

gastronomy and point out their important content components for human organism. 

 

Key words: less traditional productive plant species, gradeners, home growers, Lablab 

purpureus, Melothria scabra, cultivation, use, home consumers' environment, 

gastronomy, important content components 

 

Abstrakt  

Zo spektra alternatív v pestovateľskom využívaní menej tradičných úžitkových rastlín je 

potrebné venovať pozornosť a prinášať poznatky o možnostiach uplatňovania niektorých 

druhov nenáročných i pre bežných domácich pestovateľov, záhradkárov. K takýmto patria 

Lablab purpureus, Melothria scabra, ktorí predstavujú zaujímavú úžitkovú pestovateľskú 

vegetáciu. Súčasne je potrebné zdôrazniť ich využiteľnosť pre domáci spôsob aplikovania 

v gastronómii a zdôrazniť ich významné obsahové zložky pre ľudský organizmu, ktoré so 

zužitkovávaním pre konzumné účely súvisia.  
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Kľúčové slová: menej tradičné druhy úžitkových rastlín, záhradkári, domáci pestovatelia, 

Lablab purpureus, Melothria scabra, pestovanie, využívanie, domáce 

spotrebiteľské prostredie, gastronómia, významné obsahové zložky 

 

Pri pestovaní nielen v podmienkach záhradkárov, ale i v prípade príležitostných 

pestovateľov rôznych druhov zeleniny v exteriérových podmienkach využívajú títo i menej 

tradičné druhy zeleniny, rôzne úžitkové rastliny, ktoré sú špecifickou surovinou pre domáce 

spotrebiteľské prostredie, pre konzumné účely. Je namieste venovať pozornosť niektorým 

z takýchto reprezentantov, ktorými sa obohacujú pestovateľské skúsenosti, samotná vegetačná 

štruktúra v danom pestovateľskom prostredí a predstavujú hodnotnú, zaujímavú súčasť 

v potrebách aplikovateľnosti v gastronómií domácností. 

 

Lablab purpureus 

Daný rastlinný zástupca pestovaný predovšetkým ako jednoročný je krovitý, plazivý, 

alebo popínavý, pričom vyniká i do 6 m dlhými výhonkami. Vytvára pomerne veľký listový 

aparát a atraktivita i jeho pestovateľského uplatňovania je znásobovaná taktiež kvetmi, ktoré 

môžu byť ružovej, bielej, červenej, alebo fialovej farby vyrastajúce v strapcoch. Plody môžu 

byť nielen farebnosťou, ale i veľkosťou variabilné a struk obsahuje 3 – 5 semien bielej, 

hnedej, čiernej, červenej farby.   

K jeho pestovateľskému uplatňovaniu je dôležité taktiež zdôrazniť nasledovné: 

 je možné ho takto pestovateľsky uplatňovať predovšetkým v teplejších oblastiach a 

vyhovujúce sú slnečnejšie stanovištia 

 darí sa mu i v lokalitách s nižším úhrnom zrážok, 

 semená v domácich - chránených priestoroch sa vysievajú v období mesiaca marec – apríl, 

 od 15. mája je možné uplatňovať taktiež výsevy do skleníkov, či do fóliovníkov, ale i 

priamo na upravené záhony, 

 k pestovaniu sú vhodné ľahšie substráty, 

 je možné ho pestovať i na pôdach s nižšou úrodnosťou, 

 v prípade využívania predpestovaných priesad tieto od polovice mája sa môžu na upravené 

záhony vysádzať, pričom rozostup medzi nimi je vhodný na vzdialenosť 0,50 m, 

 možné je ho uplatňovať i ako medziplodinu, 

 pre pestovanie si vyžaduje vhodnú oporu, 

 od výsevov dozrievajú struky približne 12 - 14 týždňov. 
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Schéma 1 K využívaniu Lablab purpureus pre domáce účely spotreby a k jej významným 

obsahovým zložkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

Melothria scabra 

Predstaviteľ menej tradičných jednoročných úžitkových rastlín, v rámci ktorých je 

v podmienkach pestovateľov a domácich spotrebiteľov špecifický a vysokohodnotný pre 

plody – bobule dlhé i do 5 cm a široké až do 2,5 cm. Táto plazivá rastlina s jemne chlpatou 

stonkou vytvára vajcovité, alebo päťuholníkové listy tmavozelenej farby, pričom špecifické 

sú malé, žlté kvety, kde zo samičích sa vyvíjajú pre spotrebiteľov hodnotné zelené plody so 

žltými fľakmi.    

V rámci zdôraznenia aspektov pre jej uplatňovanie v bežnej pestovateľskej praxi 

záhradkárov, v prípade prídomových pestovateľov je opodstatnené uviesť: 

 pri voľbe pestovania ju možno uplatniť priamo na záhone, ale i v súčasti úžitkovej 

mobilnej zeleni, v skleníkoch a vo fóliovníkoch, 

 pri mobilnom spôsobe pestovania s využívaním vhodných nádob je potrebné aplikovať 

priepustné, ľahšie substráty, 

 

K využívaniu Lablab purpureus pre domáce účely spotreby a k jej významným 

obsahovým zložkám 

ako zelenina sa 

využívajú nezrelé 

semená, zelené 

struky 

v gastronomických 

potrebách 

mladé struky → ako zeleninová 

príloha; ako ingrediencia 

k hydinovému mäsu spolu so 

strukovinovou zeleninou; v kombinácii 

so smotanou i do cestovinových 

pokrmov 

k obsahovým zložkám semien → tuky, AMK, 

uhľovodíky, bielkoviny; v zameraní na plody 

nemožno taktiež neuviesť napríklad vitamín C, 

vitamín A, vitamín B1, vitamín B2 

pre dekoračné 

účely je efektívne 

v domácej 

gastronómií 

využívať pre 

zvýraznenie 

pokrmov kvety 

po zbere je potrebné 

zelené struky za 

kratšiu dobu 

spracovávať, pretože 

podliehajú 

rýchlejšiemu 

znehodnocovaniu 

kazením 

je potrebné 

tepelne 

upravovať 

varením, ale i 

pečením 
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 vyžaduje oporu v priebehu pestovania, 

  je tolerantná voči krátkodobému vytváraniu pôdneho prísušku, 

 koncom mesiaca apríl sa vysievajú semená do hĺbky 1 - 1,5 cm, 

 klíčenie trvá 7 – 14 dní, 

 vyhovujú jej slnečné stanovištia a ľahšie, humózne pôdy s dobrou zásobou živín, 

 výsadba predpestovaných priesad a realizácia výsadieb je vhodná od druhej polovice 

mesiaca máj,  

 možno uplatňovať spon 50 x 100 cm, 

 výhodnou je, že nie je výrazne poškodzovaná škodcami a pomerne dobre znáša i suchšie 

obdobia, 

 nie je vhodné ju nadmerne doplnkovo zavlažovať, 

 od mesiaca júl, do nástupu prvých mrazov je možné plody zberať.  

 

Schéma 2 K využívaniu Melothria scabra pre domáce účely spotreby a k jej významným 

obsahovým zložkám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

K využívaniu Melothria scabra pre domáce účely spotreby a k jej významným 

obsahovým zložkám 

plody využiteľné pre 

domácu gastronómiu, 

produkciu domácich 

potravinových 

výrobkov sa 

vyznačujú 

špecifickou chuťou 

pripomínajúcu 

uhorky a limetky 

ako ingrediencia v prípravách 

zeleninových príloh k pokrmom z 

mäsa 

k obsahovým zložkám → vláknina, betakarotén, 

vitamín E, vitamín C, vitamín B1, vitamín B2, 

draslík 

vhodné sú i pre 

konzervovanie, 

podobne ako 

uhorky 

nakladačky 

sú vhodné 

v prípravách do 

šalátov z rôznych 

druhov zeleniny 

v rámci tepelných 

úprav je možné 

ich grilovať, 

dusiť, vyprážať, 

pričom je možné 

ich konzumovať 

v čerstvom stave 
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Abstract 

There is a need to point out the importance and function of fruit for human organism and the 

health by the use of a lot of fruit species in growing and consumers area. The fruit is a part of 

human nutrition and it is a raw material which can be process by many different ways and 

technologies for consumption. Therefore the specification of different valuable content 

components is important as well as the lost which are common in home environment. 

 

Key words: fruit, important content components, fruit species, vitamins, canned fruit, 

importance in nutrition, home consumer 

 

Abstrakt  

V pestovateľsko-spotrebiteľskej oblasti s apeláciou na využívanie spektra druhov ovocných 

rastlín je potrebné predovšetkým v zdôraznení pre samotných konzumentov poukazovať na 

významovosť, funkcie ovocia vo vzťahu k organizmu človeka, ako i vplyv na samotné 

zdravie. Predstavuje súčasť výživy človeka, surovinu pre rôzne spôsoby spracovania pre 

konzumné účely, a preto je adekvátne špecifikovať jednotlivé jeho cenné – obsahové zložky 

a zdôrazňovať prípadnú ich elimináciu - straty, ku ktorým v bežnej domácej praxi môže 

z rôznych dôvodov nastať.  

 

Kľúčové slová: ovocie, významné obsahové zložky, druhy ovocia, vitamíny, konzervované 

ovocie, význam vo výžive, domáci spotrebiteľ 
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Ovocie má významné postavenie v rámci výživy obyvateľstva, pričom spektrum 

dostupného sortimentu tejto súčasti potravín, surovín rastlinného pôvodu je veľmi pestré, 

zabezpečujúce prospešný efekt pre organizmus konzumentov. Okrem iného v spotrebiteľskej 

praxi domácností, kde sa ovocie využíva nielen ako čerstvá potravina je cenené i pre 

senzorické hodnoty.  

Významné je zastúpenie jednotlivých cenných obsahových zložiek v ovocí, a z tohto 

rozsiahleho spektra ich skladby vo vzťahu k významovosti i pre bežných konzumentov 

spracovateľov je adekvátne uviesť: 

 z významných živín → tuky, cukry, bielkoviny, fosfor, železo, vápnik, vitamín C, vitamín 

B1, vitamín B2, vitamín A, 

 v rámci vybraných významných živín v zameraní na vysoký priemerný obsah v plodoch 

ovocia bežne pestovaných ovocných rastlín i v podmienkach Slovenska a najčastejšie 

uplatňovaných v domácnostiach možno zdôrazniť: 

 vitamín C → šípky, čierne ríbezle, jahody, egreše, červené ríbezle, 

 vitamín A → šípky, čierne ríbezle, jahody, 

 železo → šípky, čierne ríbezle, jahody, 

 v rámci vybraných významných živín v zameraní na vysoký priemerný obsah v plodoch 

tropického ovocia frekventovane uplatňovaných v domácnostiach možno zdôrazniť: 

 vitamín C → pomaranče, citróny, banány, 

 vitamín A → pomaranče, citróny, banány, 

 železo → citróny, banány, pomaranče, 

 v rámci organických kyselín → významné zastúpenie taktiež kyselina jablčná, kyselina 

vinná, kyselina citrónová. 
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Schéma 1 Významovosť a špecifiká jednotlivých vitamínov v ovocí i v spojitosti 

s využívaním pre ich konzumné účely domácimi spotrebiteľmi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevk 

 

Obrázok 1 K aspektom strát vybraných zastúpených vitamínov v konzervovanom ovocí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významovosť 

a špecifiká 

jednotlivých 

vitamínov v ovocí 

i v spojitosti 

s využívaním pre 

ich konzumné 

účely domácimi 

spotrebiteľmi 

vitamín C 

vitamín B1  

vitamín A 

 

vitamín B2 

plody, ktoré sú vyfarbenejšie majú zväčša  jeho vyšší obsah; z bobuľového 

ovocia významný obsah majú plody Ribes nigrum, Fragaria vesca   

v rámci biochemických funkcii je základným koenzýmom všetkých buniek; 

jeho prítomnosť v plodoch bežne dostupných a štandardne pestovaných i 

v podmienkach záhradkárov → Prunus domestica, Vitis vinifera 

z významných zdrojov nemožno opomenúť plody  → marhuľa a broskyňa 

v rámci jeho funkcií je namieste zdôrazniť i tvorbu červených krviniek; 

z kôstkového ovocia frekventované využívaného pre priamy konzum 

v domácnostiach je zastúpený v plodoch taktiež Prunus armeniaca, 

Prunus domestica, či Prunus persica 

K aspektom strát vybraných zastúpených vitamínov v konzervovanom ovocí 

vitamín B2 → v značnej miere v dôsledku vylúhovania; môže dôjsť až do 70% strát 

vitamín B5 → okrem konzervovaného ovocia i v ovocných šťavách môže 

dôjsť v priemere až o polovičné zníženie pôvodného obsahu 

vitamín B3 → pri konzervovaných produktoch môžu predstavovať straty 

približne 30% 



 

87 

 

Z významu, k funkciám plodov ovocných rastlín pre samotných konzumentov je 

adekvátne selektívne uviesť: 

 antioxidačná funkcia, 

 významné pri regulácií metabolizmu človeka, 

 esenciálne biokatalyzátory → exogénne, 

 u niektorých sa zdôrazňuje potenciál v ochrane proti rakovine niektorých vnútorných 

orgánov, 

 v prípade z určitých zástupcov jadrového ovocia → napríklad jablká je význam i pri 

problematikách so zápchou,  

 ako antiseptikum je i vo význame zástupca kôstkového ovocia → marhule, 

 močopudné účinky v spojitosti s plodmi napríklad broskýň, či hrušiek, 

 v podpore regulácii stolice k hodnotným patria slivky, 

 mnohé zo zástupcov ovocia výrazne ovplyvňujú látkovú výmenu → ríbezle, 

 zastúpené obsahové zložky v prípade jahôd sú výrazne prospešné i pri správnej krvotvorbe, 

pri znižovaní krvného tlaku. 
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Abstract 

Vitis vinifera has an important position among fruit trees in gardens as well as in home 

environment as food or raw material for products. It is important to bring the knowledge 

about some growing aspects in its use and point out the importance, valuable content 

component of this fruit representative. It is also necessary to point out some products of Vitis 

vinifera which are used in homes. 

 

Key words: Vitis vinifera, garden environment, species, examples, growth elimination, 

grapes, important content components, effects, health, grape oil 

 

Abstrakt  

V uplatňovaní pestovateľského začleňovania ovocných drevín v podmienkach záhradkárov 

má významné postavenie Vitis vinifera, ktorý má špecifické zužitkovanie taktiež v domácom 

prostredí spotrebiteľov ako potravina, či okrem iného ako surovina v konzumných výrobkoch. 

Je dôležité prinášať prierezové poznatky o jeho pestovateľských aspektoch v záhradkárskom 

využívaní, avšak i zdôrazňovať význam, zastúpenie cenných obsahových zložiek plodov tohto 

ovocného zástupcu rastlín. Zároveň nemožno opomenúť význam niektorých z produktov 

tohto ovocného reprezentanta využívaných taktiež v potrebách domácností.  
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Kľúčové slová: Vitis vinifera, záhradkárske pestovateľské prostredie, odrody, príklady, 

eliminácia rastu a vitality, bobule, významné obsahové zložky, účinky, 

zdravie, hroznový olej  

 

Vinič hroznorodý (Vitis vinifera) predstavuje významnú výsadbovú súčasť v rámci 

rôznych druhov úžitkových, ale i okrasných rastlín, ktorý má reálne využívanie pre špecifické 

spotrebiteľské, pestovateľské účely a je súčasťou vegetácie, ktorou sa súčasné môžu formovať 

i jeho ďalšie funkcie, významovosť, potenciál. Nemožno nezdôrazňovať v jednotlivých 

aspektoch významovosť určitých obsahových zložiek plodov Vitis vinifera pre organizmu 

človeka a príkladovo nezdôrazňovať i niektoré z produktov v rámci možností ich 

využiteľností v domácom spotrebiteľskom prostredí a vplyv na zdravie.   

V pestovateľskej praxi záhradkárov, v prídomových záhradách tvorí častokrát 

významnú súčasť drevín, ktoré sú účelovo využívané pre pestovanie plodov pre účely 

produkcie vín, či pre zámery zužitkovávania ako potraviny, suroviny pre konzumné účely, 

pričom v poukázaní na značné spektrum využívaných odrôd možno v danom pestovateľskom 

prostredí príkladovo poukázať na niektoré z nich a súčasne zdôrazniť určité príčiny 

nadväzujúce na problematiku súvisiacu s rastom, so zdravotným stavom, s vitalitou: 

 muštové odrody → ʹFrankovka modráʹ, ʹCabernet Sauvignonʹ, ʹRizling vlašskýʹ, ʹMuškát 

Ottonelʹ, ʹSvätovarineckéʹ, ʹ Merlotʹ, 

 stolové odrody → ʹ Neroʹ, ʹFestiveeʹ, ʹMoldovaʹ, ʹDenalʹ, ʹViktóriaʹ, ʹEsterʹ, 

 v súvislostiach s individuálnym prístupom v agrotechnike pestovania a k niektorým 

z príčin problematík s rastom, s vitalitou a so zdravotným stavom tohto ovocného 

reprezentanta v bežných pestovateľských podmienkach záhradkárov: 

 v absencii jednotlivých nevyhnutných a pravidelných agrotechnických úkonov 

v juvenilnom období celoživotného cyklu viniča → v súvislostiach s tvarovaním, 

výživou, 

 v častých prípadoch i v nesprávnom systéme vedenia, 

 v období vegetácie → nedostatočné zavlažovanie mladších výsadieb pri dlhšie 

trvajúcom období sucha, 

 nedostatočná aplikácia hnojív najmä pri novozaložených výsadbách, 

 v neprimeranej defoliácii, ako jeden z významných agrotechnických faktorov.  
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V pestovateľskom zameraní záhradkárov, ale i u bežných spotrebiteľov predstavuje 

hrozno významnú súčasť potravinových zdrojov a je dôležité pre domácu spotrebiteľskú prax 

špecifikovať zastúpenie niektorých z významných obsahových zložiek: 

 bobule obsahujú predovšetkým → glukózu, triesloviny, dusíkaté látky, tuky, minerálne 

a aromatické látky, vodu, farbivá, glukózu, fruktózu, 

 v zmeraní na zastúpenie kyselín → nemožno opomenúť kyselinu vínnu, kyselinu jablčnú,  

 v šupkách bielych odrôd → sú zastúpené taktiež chlorofyl, flavanoly a v prípade modrých 

odrôd antokyaníny, 

 triesloviny, oleje → významné zložky semien, 

 zo spektra obsahových zložiek bobúľ významných pre výživu je namieste súčasne 

zdôrazniť vitamín C, vitamín B1, vitamín B2, vitamín B6, vitamín A, vitamín K, glukózu, 

kyselinu listovú, kremík, železo, fosfor, draslík, selén, sodík, mangán, meď, zinok, vápnik, 

kyselinu pantoténovú, niacín, vlákninu. 

 

Schéma 1 Vybrané obsahové zložky bobúľ Vitis vinifera a ich význam pre organizmus 

konzumentov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

Vybrané obsahové zložky bobúľ Vitis vinifera a ich 

význam pre organizmus konzumentov 

vláknina 

ovocné kyseliny, flavonoidy 

antioxidanty 

chróm, mangánové soli 

okrem iného význam i pri liečbe ochorení srdca; 

potenciál pri eliminácii vzniku rakoviny činnosť čriev – podporný 

význam 

v prípade tukov, cukrov stimulujú 

metabolizmus 

v tkanivách → podpora mikrocirkulácie, 

vyplavovanie toxických látok 
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Schéma 2 Olej zo semien plodov Vitis vinifera - jeho využiteľnosť v domácom 

spotrebiteľskom prostredí a význam pre zdravie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 
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Olej zo semien plodov Vitis vinifera - jeho využiteľnosť v domácom 

spotrebiteľskom prostredí a význam pre zdravie 
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redukcii 
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protizápalové, 

antibakteriálne 
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Abstract 

The fruits of Vitis vinifera are the raw material as well as food with specific and important 

position for home consumers. It is adequate to analyze and assess the use and benefits of this 

kind of plant species for home processing. Grape wine, dried grapes or grape juice and others 

should be in interest of home gastronomy as well as their benefits on consumers' health. 

 

Key words: Vitis vinifera, grapes, products, importance, use, dried grapes, grape juice, 

grape wines, home consumer's environment, home gastronomy 

 

Abstrakt  

Plody Vitis vinifera predstavujú surovinu i samotnú potravinu, ktorá má významné 

a opodstatnené postavenie v špecifikách potrieb domácich spotrebiteľov. Pri zameraní na 

využitie bobúľ tohto ovocného druhu rastlín je adekvátne analyzovať a zhodnocovať ich 

využiteľnosť a prínos i v oblasti pre uplatňovanie pre domáce spracovanie. Nemožno 

opomenúť špecifiká využiteľnosti, významu produktov, k akým patria hroznové vína, 

hrozienka, či hroznová šťava, ale i ďalšie a ich efektivitu v uplatňovaní napríklad v domácej 

gastronómii, či ich vplyv na zdravie konzumentov. 

 

Kľúčové slová: Vitis vinifera, plody, produkty, význam, využívanie, hrozienka, hroznová 

šťava, hroznové vína, domáce spotrebiteľské prostredie, domáca 

gastronómia 
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Využívanie plodov Vitis vinifera a jednotlivých produktov z nich vyrábaných má 

značne široké zužitkovávanie i v oblasti domácej spotrebiteľskej praxe, pričom tak, ako 

čerstvá potravina, ale i produkty sú špecificky aplikované v jednotlivých zámeroch 

užívateľov. Je namieste sprostredkovávať poznatky, skúsenosti a inšpirácie i o ich 

začleňovaní a efektívnom zužitkovaní v jednotlivých potrebách domácich spotrebiteľov, kde 

nemožno okrem iného nevenovať pozornosť i domácej gastronómií.   

V domácej gastronomickej oblasti je značne rozsiahle využitie taktiež sušených 

bobúľ hrozna, hrozienok obsahujúcich dostatočné množstvo cukru. Tieto sú využívané 

pomerne často napríklad na dochucovanie obilnej potravy, ako ingrediencia do sladkých 

múčnikov, do šalátov zo zeleniny vyznačujúcich sa pikantnejšou chuťou, či do zeleninovo – 

ovocných dezertov. Sušené hroznové bobule, hrozienka neobsahujú podobne ako hrozno 

takmer žiaden tuk, pričom je potrebné zdôrazniť, že sú v nich dostatočne zastúpené vitamín 

B, vitamín A, vláknina, či železo. Hrozienka z jednotlivých stolových odrôd i v domácom 

spotrebiteľskom prostredí predstavujú súčasť prírodných komponentov aplikovaných taktiež 

v produkcii dezertných, domácich vín pre docielenie zvýraznenia ich špecifickej chuťovej 

kvality. Sú súčasťou v zabezpečovaní i domácich vysokoenergetických potravín.  

Hroznové šťavy sú významné - populárne i v domácom prostredí spotrebiteľov 

ovocných produktov, pričom tvoria - a sú efektívne taktiež v súčasti príprav domácich 

nealkoholických nápojov, a to s využívaním štiav z iných plodov ovocných rastlín. Nemožno 

súčasne nezdôrazniť ich význam pre organizmus konzumentov, z ktorých je opodstatnené 

zdôrazniť taktiež: 

 priaznivý pomer, zastúpenie → aromatické látky, cukry, kyseliny 

 dostatočné obsahové zastúpenie spektra minerálnych látok → vápnik, železo, horčík, 

mangán, hliník, chlór, sodík, 

 výrazné zastúpenie vitamínov → taktiež vitamín C, vitamín B, 

 podpora vylučovania moču i produktov látkovej výmeny, 

 napomáha prísunu krvi ku koži. 
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Schéma 1 Príkladové dôvody uplatňovania hroznových vín v potrebách domácej 

gastronómie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príkladové 

dôvody 

uplatňovania 

hroznových vín 

v potrebách 

domácej 

gastronómie 

široká odrodová variabilita uplatňovania vín v prípravách miešaných 

nealkoholických nápojov 

v priebehu technologického spracovania surovín v prípravách 

pokrmov je ingredienciou vylepšujúcou ich chuťové vlastnosti 

variabilita chuťových vlastností týchto vín umožňuje špecificky 

prispôsobovať – docieľovať jednotlivé vlastnosti končených 

gastronomických produktov 
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Schéma 2 Z možností využívania hroznových vín v domácej gastronómií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spracované autormi príspevku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z možností využívania hroznových vín v domácej gastronómií 

ružové, červené 

vína – v príkladoch 

v zastúpení 

Frankovka sú 

vhodné 

k pokrmom 

z hovädzieho 

mäsa, ak je 

podávané studené 

v prípade pokrmov 

z teľacieho mäsa 

→ vhodnosť 

uplatňovania 

jemných bielych 

vín → v 

príkladoch Rizling 

rýnsky 

pokrmy 

z husacieho, 

kačacieho mäsa → 

efektívne je 

zdôrazniť nielen 

červené, ale i biele 

vína s vyšším 

obsahom kyselín 

biele suché vína → 

uplatnenie 

k pokrmom zo 

sladkovodných 

i morských rýb 

k pokrmom 

obsahujúcim 

morskú vodu je nie 

vyhovujúce 

podávanie 

červených vín 

v príprave 

pokrmov 

s výslednou slanou 

chuťou je 

alternatívne možné 

aplikovať ako 

ingredienciu 

i sladké vína 

z hľadiska sezóny 

k zvoleným 

pokrmom je 

vhodné v jarnom, 

v letnom období 

podávanie vín 

mladších, sviežich, 

bielych; v prípade 

obdobia jesene 

a zimy sú to zrelšie 

biele i červené 

vína 

k výrazne 

aromatickým 

pokrmom 

sú vhodné vína 

vyrobené z  

nearomatických 

odrôd 
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