
 
Breza Betula 
 
Brezy sú cenené pre svoju otužilosť, pomerne rýchly a spoľahlivý rast a elegantnú 
krásu. Vďaka sortimentu druhov môžeme vybrať stromy  pre malé aj pre veľké 
záhrady. 
Našou najčastejšou brezou je 

• breza biela, Betula  pendula ,  označovaná aj ako B. verrucosa , ktorá sa 
vďaka veľkej prispôsobivosť vyskytuje vo veľmi odlišných lokalitách. Vedľa nej 
existuje ešte niekoľko desiatok iných druhov, rozšírených najmä v miernom 
pásme severnej pologule. Niektoré z nich sú breze biele dosť podobné, a je 
medzi nimi aj niekoľko veľmi zaujímavých druhov s vysokou dekoratívnou 
hodnotou. Naša obyčajná breza je matkou niekoľko zaujímavých a 
obľúbených variet.  

• Jeden z najznámejších, vhodný aj pre menšie záhrady je odroda Youngii , 
vyznačujúci sa previsnutým rastom.  

• Opakom tohto tvaru je odroda Fastigiata, ktorá tvorí veľmi úzke, stĺpovité, až 
15 metrov vysoké stromy.  

• Veľmi efektná je taktiež odroda Tristis , pre ktorú je síce typický vzpriamený 
rast kostrových konárov, ale mladé vetvičky visia zo stromu ako záclony. 

•  V prípade, že máme možnosť pozorovať lístie brezy z blízka, vás môže 
potešiť aj  odroda Dalecarlica , s hlboko strihanými listami.  

• Mohutná breza papierová (B. papyrifera) dostala meno podľa veľkých 
odlupujúcich sa bielych plátov kôry, ktoré vzhľadovo aj funkčne pripomínajú 
papier. 

•  Prekrásnou bielu kôrou sa môže chváliť aj odroda himalájskej brezy  (B. utilis 
Doorenbos) , ktorý sa niekedy tiež predáva pod samostatným menom ako B. 
jacquemontii.  

• Ako pekný solitér poslúži aj impozantná breza Ermanova (B. ermanii) . 
Spomínané brezy sú skutočne ozdobou zimné záhrady,  kedy najviac vynikne 
jedinečná kôra. 

•  Pre skalky, či malé záhrady sa naopak veľmi dobre hodí úplne nízka a 
drobnolistá breza trpasličia (B. nana). 

 
Breza je  skromný strom, schopný uchytiť sa a rásť aj v najhorších podmienkach. Je 
to silne svetlomilný druh, ktorý dokáže rásť v suchých lokalitách, ale aj na trvalo 
zamokrených miestach. Ako jedna z prvých rastlín sa udomácňuje na čerstvo 
vyťažených haldách, obnažených stenách uzavretých kameňolomov či násypoch 
železničných tratí. Presádzanie starších jedincov je napriek tomu riskantné a veľmi 
často neúspešné. Ak má dôjsť k presádzaniu staršej brezy z voľnej pôdy na nové 
stanovište, je pre tento úkon najvhodnejšou dobou obdobie nalievanie púčikov a 
začiatok pučania.  
Pestovanie brezy so sebou prináša aj niektoré nepríjemnosti. Peľ z kvitnúcich briez 
spôsobuje  alergikom pomerne silnú reakciu. Tiež ju nemajú radi tí, ktorých množstvo 
na jeseň opadaných drobných listov, núti k častejšiemu hrabaniu trávnika.  
Brezy majú aj niektoré pozoruhodné vlastnosti - jej listy a púčiky majú liečivé účinky, 
a to výrazné diuretické (močopudné) . Odvar z listov sa v ľudovej medicíne používal k 
obmedzeniu účinkov reumatizmu aj proti nespavosti. Listy majú aj dezinfekčný 
účinok, preto sa z ich nálevu robil liek na hojenie ústnej dutiny. Breza sa často 
uplatňuje vo vlasovej kozmetike. 



 

  
 

  
 
Ochorenia a škodcovia brezy 
 

Melampsoridium betulinum  oranžové ložiská spór hrdzí na listoch 

Huba Marssonina betulae vytvára na listoch nepravidelné, okrúhle, tmavé škvrny. 
Tmavohnedé ložiská konídií vznikajú na škvrnách jednotlivo, neskôr sa spájajú. 
Ochorenie nastáva v listoch, kvetoch, plodoch, pletivách v drevnej časti, očkách a 
spôsobuje viditeľné deformácie. Listy na napadnutých konároch majú normálnu 
veľkosť, sú mierne skučeravené a o niečo tmavšie ako zdravé listy. Na ich spodnej 
strane sa utvárajú hnedé ložiská, husto pokryté jemným ochlpením. Uvedená huba 
sa v našich podmienkach vyskytuje zriedkavo a  nepredstavuje pre pestovanie briez 
nebezpečenstvo. 



  

Taphrina betulina čarodejné metly 

Taphrina betulina napáda väčšinou druh Betula verrucosa,  na ktorom spôsobuje 
metlovitosť, alebo „čarodejné metly“ v korunách stromov. Huba spôsobuje ich 
nadmerné a nekontrolovateľné bujnenie. Ochorenie nastáva v listoch, kvetoch, 
plodoch, pletivách v drevnej časti, očkách a spôsobuje viditeľné deformácie. Listy na 
napadnutých konároch majú normálnu veľkosť, sú mierne skučeravené a o niečo 
tmavšie ako zdravé listy. Na ich spodnej strane sa utvárajú hnedé ložiská, husto 
pokryté jemným ochlpením. Uvedená huba sa v našich podmienkach vyskytuje 
zriedkavo a  nepredstavuje pre pestovanie briez nebezpečenstvo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Fomes fomentarius biela a hnedá hniloba v dreve 

 

Piptoporus betulinus hnedá hniloba v dreve 

 



 

Byctiscus betulae zvinovanie listov 

Nosánik viničový (Byctiscus betulae), kovovolesklý chrobák zelenej alebo modrej 
farby. Na breze škodí vyžieraním púčikov a nahryzávaním stopiek listov, ktoré 
samičky zvinujú do tvaru trubičiek a kladú do nich vajíčka. Po krátkom čase zvinuté 
listy usychajú a padajú na zem. Larvy sa v trubičkách živia rozkladajúcimi sa listovými 
pletivami. Vyvinuté larvy zaliezajú do pôdy a zakuklia sa. Chrobáky sa liahnu na 
jeseň, žerú na listoch rôznych drevín a potom v rôznych úkrytoch prezimujú. Pri 
veľkom výskyte sa na ochranu aplikujú prípravky proti obaľovačom (na konci mája). 
Decis 2,5 Flow, 50 EW, Karate 2,5 WG, Reldan 40 EC, Talstar 10 EC, Ultracid 40 
WP a Vaztak 10 SC. 

 
 

 


