
Dobré rozhodnutia pre bohatú úrodu 
 
Ovocie je dôležitou zložkou našej potravy a je vyhľadávané najmä deťmi. Ony majú prirodzenú intuíciu 
jesť to, čo ich telo potrebuje. Ak pri zakladaní záhrady vysadíme celý sortiment ovocia, každý člen 
domácnosti si nájde čerstvé plody počas celej sezóny, každý si bude môcť vybrať podľa chuti. Miestne, 
čerstvé, a ak pestujeme bez chémie, tak aj zdravé. S pridanou hodnotou vlastnej práce a zážitkov. 
 

A môžeme si vyberať aj podľa farieb.  
 

Biela: posilnenie imunitného systému, ochrana pred vysokým tlakom, zníženie hladiny cholesterolu v 
krvi (hrušky, biele ríbezle) 
Zelená: očistenie a detoxikácia (jablká, hrušky, kiwi, hrozno) 
Tieto živiny znižujú riziku vzniku rakoviny, znižujú krvný tlak a cholesterol, posilňujú imunitný systém, 
pomáhajú regulovať trávenie, chrániť sietnicu oka 
 
 
 
 
 
Červená: Oči, srdce, zdravá krv, prostata (jahody majú protizápalové účinky, maliny obsahujú železo, 
draslík, mangán, brusnice pôsobia na oči, jablká - antioxidant, čerešne a višne zlepšujú pamäť, hrozno 
spomaľuje starnutie, červené ríbezle, drienky, melóny, jarabina) 
Oranžová: prevencia a liečenie rakoviny 
Žltá: žiarivá pleť, spomaľuje procesy starnutia 
(broskyne, hrušky, jablká, marhule, oskoruša, egreše, dule) 
 
 
 
 

Modrá a fialová: celkové zdravie (slivky, červené hrozno, sušené hrozienka, čučoriedky, černice, 
zemolez, čierne ríbezle, arónia, baza, josta) 
Živiny v nich obsiahnuté posilňujú imunitný systém, znižujú riziko vzniku nádorových chorôb, pôsobia 
protizápalovo, znižujú hladinu cholesterolu, pomáhajú chrániť očnú sietnicu, podporujú trávenie. 
  
   
 
 

V permakultúre (Bill Mollison a Reny Mia Slay) sa uvádza stohovanie v čase. Je to spôsob pestovania, 
kedy sa jednotlivé plodiny nepestujú po sebe, ale vysádzajú sa naraz, avšak úrodu môžeme zberať 
postupne od skorej jari do neskorej jesene, od prvého roku po niekoľko desiatok rokov. 
 
Bohatý sortiment si môžeme dovoliť aj v menšej záhrade. Vysadíme polokmene, druhy s nízkym 
vzrastom a previsnuté druhy, kry a polokry, bobuľové ovocie. Môžeme sadiť všetko spolu – sledujeme 
južnú stranu, náveternú a bezveternú stranu, tieň a polotieň, samozrejme aj kvalitu pôdy. Pestrosť 
sortimentu zároveň znižuje riziko „výpadku“ produkcie, ktorý môže byť spôsobený vplyvom zlého 
počasia alebo inváziu škodcov.  
 

Saďme, vysádzajme. V záhradách a na verejných priestranstvách.  
Budeme mať jedlo, kvety a vône, včely donesú med, budeme môcť posedieť v tieni stromov a na 

jeseň pozorovať padajúce lístie. V zime otvoríme voňavý džem, pripravíme chutný ovocný čaj, 
nalúskame lieskovce a orechy a upečieme koláč. 



Čas, kedy u nás dozrieva ovocie 
 

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

arónia         IX X   

baza               VIII IX X     

broskyňa           VI VII VIII         

brusnica               VIII IX X     

čerešňa           VI VII VIII         

černica               VIII IX       

čučoriedka       VII VIII     

drienka         IX X   

dula                 IX X     

egreš           VI VII VIII         

hrozno             VII VIII IX X XI   

hruška I             VIII IX X XI XII 

jablko I II III IV     VII VIII IX X XI XII 

jahoda        V VI VII           

jarabina vtáčia         IX X   

josta      VI VII      

kiwi           VI VII VIII IX       

lieska         IX X XI XII 

malina             VII VIII         

marhuľa           VI VII VIII         

melón cukrový             VII VIII IX X     

Melón vodný           VI VII VIII IX       

mirabelka               VIII IX       

mišpuľa          X XI  

moruša       VI VII VIII      

nektarínka             VII VIII         

orech vlašský         IX X XI XII 

oskoruša         IX X   

rebarbora         V VI             

ringlota       VII      

ríbezľa             VII VIII         

sliva, slivka             VII VIII IX       

višňa             VII VIII IX       

zemolez    IV V        
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