
Ríbezle a egreše 

Ríbezle Ribes    

Čierne ríbezle majú pôvod v Ázii, červené v Európe. Obsahujú dvakrát viac draslíka 

ako banány, štyrikrát viac vitamínu C ako pomaranče, a dvakrát viac antioxidantov 

ako čučoriedky. Hrnček bobúľ plodov ríbezle nahradí človeku dennú potrebu 

vitamínov a minerálov. Všetky odrody ríbezlí - biele, červené a čierne majú liečebné 

vlastnosti a nemali by chýbať v každej záhrade. 

• Obsahujú  vlákninu, ktorá má  pozitívne účinky na trávenie, 

 hrnček ríbezlí obsahuje  63 kalórií a iba jeden gram tuku.   

• Horčík, v ríbezliach je potrebný pre naše kosti a reguluje hladinu cukru v krvi.  

• Ríbezle majú diuretický účinok, čistia telo od škodlivých látok. 

•  Vďaka obsahu železa sú skvelé pri tvorbe krviniek a používali sa od nepamäti 

aj pri chudokrvnosti. Zlepšujú činnosť srdca a ciev. 

• V zime sa používajú pri rôznych zápalových ochoreniach dýchacích ciest. 

• Posilňujú činnosť svalov, zlepšujú koordináciu a chránia zrak, tak ako aj 

mrkva.  

•  Pozitívne vplývajú na nervovú sústavu a majú  upokojujúci účinok. 

Ale: Vysoký obsah vitamínu C  môže spôsobovať problémy ľuďom, ktorí majú citlivý 

žalúdok, trpia žalúdočnými ochoreniami ako gastritída a iné. Nie sú vhodné pre 

alergikov ako aj pri ochoreniach žlčníka, pretože ich drobné zrniečka môžu zhoršiť 

priechodnosť žlčových ciest. 

 

  



   

 

Využitie a spracovanie ríbezlí je vo svete 

•  U nás a v Rusku sú červené ríbezle veľmi ľahko dostupné a často 

používané v džemoch, zaváraninách, kompótoch a dezertoch, zatiaľ čo listy 

majú mnoho využití v tradičnej medicíne. 

• V Spojenom kráľovstve, sa želé z červených ríbezlí podáva ako korenie s 

jahňacinou, so zverinou, morčacinou či husacinou 

• V Škandinávii sú často červené ríbezle používané v ovocných polievkach a 

letných pudingoch  

http://www.zdravie.sk/clanok/55069/ako-pripravit-patizon-trocha-netradicnejsie
http://www.zdravie.sk/recept/39041/grilovane-morcacie-prsia


• V Nemecku sú  požívané v kombinácii s vaječným krémom alebo s pusinkami 

ako náplň do koláčov. 

• Čierne ríbezle obsahujú najviac vitamínu C zo všetkých pestovaných druhov 

ovocia (150 až 220 mg v 100 g ovocia).  

• Najmenej vitamínu sa stráca pri mrazení a kompótovaní. Mrazené ríbezle 

obsahujú 98 mg vitamínu C a kompót 70 mg vitamínu C v 100 g výrobku. 

• Pri varení džemu a lekváru nemôžeme počítať s uchovaním vitamínu C. 

 

 

 

Pestovanie ríbezlí 

Na vysádzanie používame len kvalitný, najlepšie jednoročný alebo dvojročný 
výsadbový materiál s overeným zdravotným stavom. Kry vysádzame do jamiek 30 x 
30 cm o niečo hlbšie, ako rástli v škôlke, na vzdialenosť 1,5 až 2 m. Ak vysádzame 
stromčekové tvary ríbezlí, postačuje vzdialenosť 0,80 až 1 m. Pri stromčekoch je 



nevyhnutný oporný kolík, ktorým zabránime prípadnému vylomeniu korunky pri 
silnejšom vetre. 

Výsadba a hnojenie ríbezlí 

Na vysádzanie používame len kvalitný, najlepšie jednoročný alebo dvojročný 

výsadbový materiál s overeným zdravotným stavom. V prípade kontajnerovanej 

sadenice je možná výsadba od jari do jesene. Kry vysádzame do jamiek 30 x 30 cm 

o niečo hlbšie, ako rástli v kontajneri či v škôlke, na vzdialenosť 1,5 až 2 m. Aby nám 

ríbezle bohato a pravidelne rodili, musíme urobiť správny výber odrôd. Odrody, ktoré 

pestujeme v  záhradkách, by mali mať veľké bobule v dlhých strapcoch, aby sme 

zber mohli urobiť rýchlo a pohodlne. Pred výsadbou ríbezlí pôdu odburiníme a dobre 

nahnojíme organickými hnojivami, najlepšie maštaľným hnojom v množstve 6 až 8 kg 

na m2. V priebehu vegetácie buriny odstraňujeme iba plytkou kultiváciou, pred ktorej 

rozhodíme v prípade potreby priemyselne hnojivo 30 až 50 g na m2. Pokiaľ ide o 

pôdne a klimatické podmienky, ríbezliam vyhovujú pôdy ľahšie, humózne, 

piesočnatohlinité a hlinitopiesočnaté, s neutrálnou a mierne kyslou pôdnou reakciou. 

Vysadené plochy by mali byť mikroklimaticky chránené proti drsným mrazivým 

vetrom. Vyhýbame sa mrazovým kotlinám, chladným, ťažkým, ílovitým pôdam a 

nedarí sa im tiež na vysušených piesočnatých pôdach. Zrážky by mali byť nad 700 

mm. Najviac vlahy  ríbezle potrebujú v období narastania bobúľ. 

  

   

 

Dôležitá je chemická ochrana.  Pre zimný, alebo predjarný postrek aplikujeme 

Arborol M v 3 % konc., alebo Nitrosan 25 v 2 % konc. Kry v postrekovej látke priamo 



okúpeme. Podľa potreby v priebehu vegetácie postrekujeme proti hubovým 

chorobám, konkrétne  proti antraknóze ríbezlí Drepanopeziza ribis prípravkom 

Dithane M 45 v 0,3 % koncentrácii, proti múčnatke egrešovej Sphaerotheca mors-

uvae prípravkom Karathane FN 57 v 0,1 % koncentrácii. Taktiež je dôležitý postrek 

proti roztočovi ríbezľovému Cecidophyes ribis (zdurené, nevypučané púčiky) a ako 

prípravok môžeme použiť Anthio 25 v 0,15 % koncentrácii alebo Omite 30 W v 0,2 % 

koncentrácii. Proti chorobám a škodcom môžeme použiť aj iné dostupné prípravky a 

je dobré, keď ich striedame, zásadne sa však riadime podľa príručky na ochranu 

rastlín. Aj keď majú odrody ríbezlí vysoký stupeň samoopelivosti, je lepšie 

sadiť viac odrôd pohromade. Úrody sa tým zvyšujú o 20 až 30 %. 

Ošetrovanie ríbezlí 

Základom dobrej úrody kvalitného ovocia ríbezlí, je ich každoročné prerezanie. 

Rezom zabezpečujeme správny tvar kra a korunky a značne predĺžime ich životnosť 

v plnej rodivosti. Podstatné je, aby stromčeky a kry mali dostatok svetla, neboli 

prehustené, aby čo najväčšia listová plocha bola pod priamym slnečným žiarením. 

Do obdobia plnej rodivosti robíme rez výchovný, v období plnej rodivosti rez 

udržovací a v prípade ďalšej rentabilnosti robíme rez zmladzovací. 

Výchovný - tvarovací rez vykonáme už pri vysádzaní, keď zrežeme jednotlivé 

konáriky na 2-3 spodné púčiky. (viď obr.) . V druhom roku ponecháme pri červených 

ríbezliach 7 - 9  a pri čiernych 9 - 11 základných , najlepšie vyvinutých konárov, ktoré 

na jar v treťom roku pred pučaním skrátime o 1/3. Tvarovací rez ukončíme podľa 

podmienok v druhom až treťom roku. 

        Udržovací rez robíme už v treťom a v ďalších rokoch po vysadení za účelom 

presvetlenia a udržovania riedkej koruny kríčka. Robíme ho každoročne už koncom 

leta po zbere úrody, alebo v skorých jarných mesiacoch ešte pred pučaním. 

Pozostáva z odstraňovania poškodených , zle vyvinutých alebo zaschnutých, ako aj 

prebytočných mladých konárikov. Konáriky odstraňujeme až pri zemi, čapíky 

neponechávame. Správne vykonaná prebierka letorastov, účelom ktorej je dosiahnuť 

čo najlepšie osvetlenie vo vnútri kríčkov, má veľký vplyv na dozrievanie bobúľ, ako aj 

na budúcu úrodu. 

        Zmladzovací rez môžeme robiť aj v rámci udržovacieho rezu tým, že 

vyrezávame z kríčka konáre, ktorých rodivosť je na ústupe. Obyčajne sú to konáre, 

ktoré majú málo dvojročného dreva, ale viac trojročného až štvorročneho dreva. 

Takéto konáre poznáme podľa čiernej farby. 



 

Vychovny a zmladzovaci rez ribezli A - rez vsetkych konarov po vysadeni na 2 - 3 

puciky a prihrnutie hlinou proti zaschnutiu rÃ¡n, B - rez v druhom roku, C - rez v 

tretom roku s prikratenim vyhonkov o 1/4 dlzky, D - skracovanie bocnych vyhonkov, 

E - presvetlovanie a zmladzovanie starych konarov (1) zrezanim pri zemi 



Škodcovia a choroby 

Hrdza čiernej ríbezle Cronartium ribicola škodí hlavne na čiernych ríbezliach. Na 

spodnej strane listov sa od júna objavujú drobné hrdzavohnedé kôpky letných 

výtrusov (urediospór). Koncom leta sa vytvárajú na listoch zimné výtrusy (teliospóry) 

žltej až hnedej farby. Pri silnom napadnutí býva celá spodná časť čepele listu pokrytá 

žltohnedým huňatým povlakom a listy predčasne usychajú a opadávajú. V dôsledku 

predčasného opadnutia sa znižujú úrody a konáriky namŕzajú. Vlhké a daždivé 

počasie a striedanie vyšších denných teplôt s nižšími nočnými teplotami je priaznivé 

pre šírenie choroby. Pri silnej infekcii, pokiaľ je možné dodržať ochranné lehoty po 

aplikácii chemických prípravkov, je vhodné urobiť jedno chemické ošetrenie do zberu 

plodov a ďalšie ošetrenie po zbere. Druhé ošetrenie je dôležitejšie pre udržanie 

dobrého zdravotného stavu ríbezlí. Z povolených prípravkov proti hrdzi sa používajú 

Bayleton 25 WP v 0,03 % koncentrácii a Fundazol 50 WP v 0,06 % koncentrácii, s 

ochrannou lehotou 21 dní. Bayleton je povolené používať len po zbere plodov. 

 

Antraknóza ríbezle 

Na červených a menej na bielych ríbezliach je závažnou chorobou antraknóza 

ríbezle Drepanopeziza ribis. Už v období kvitnutia sa začínajú objavovať prvé 

príznaky choroby. Na listoch, stopkách, plodoch a jednoročných konárikoch sa 

vytvárajú okrúhle, hnedé až čierne škvrny, ktoré neskôr splývajú. Najprv sú 

napádané staré listy od spodnej časti krov. Infikované listy usýchajú a predčasne 

opadávajú. Choroba sa šíri hlavne vo vlhkých a teplých rokoch. Prezimuje v 

opadanom lístí. 



Z ochranných opatrení je veľmi vhodné odstrániť najlepšie na jeseň infikované listy, 

ktoré sú zdrojom infekcie choroby v budúcom roku. Z chemických prípravkov 

používame na ošetrenie Dithane M 45 v 0,3 % koncentrácii alebo Novozir MN 80 v 

0,3 % koncentrácii. Ochranná lehota pri oboch je 21 dni. 

 

Septóriová škvrnitosť ríbezlí 

Septóriová škvrnitosť ríbezlí MycosphaereIla ribis napáda viac biele ríbezle, ako 

červené. Príznaky choroby sú veľmi podobné antraknóze a preto sa často prehliada. 

Prejavuje sa hnedočervenými škvrnami na listoch, stopkách a môže prechádzať aj na 

plody. Škvrny bývajú väčšie ako pri antraknóze a neskôr dostávajú sivé zafarbenie. 

Choroba prezimuje v opadnutých listoch. V dôsledku napadnutia listy predčasne 

opadávajú s následnými škodami uvedenými pri predchádzajúcich 

chorobách.Ochranné opatrenia sú ako pri antraknóze ríbezlí. 



 

Plazmopara ríbezľová 

Plazmopara ríbezľová Plasmopara ribicoIa sa vyskytuje hlavne na červených 

ríbezliach. Prvými príznakmi sú olejové škvrny, ktoré za sucha zasychajú a pri 

silnejšom napadnutí listy predčasne opadávajú. K infekcii listov dochádza koncom 

jari v závislosti od množstva zrážok. V normálnych rokoch sú napádané iba prízemné 

listy, vo vlhkých rokoch všetky listy. Opadané infikované listy musíme spáliť a nie 

kompostovať. Z chemických ošetrení je dôležité urobiť postrek pri infekcii v máji až 

júni prípravkami Dithane M 45 v 0,3 % koncentrácii, alebo Novozir MN 80 v 0,3 % 

koncentrácií. 



 

Americká múčnatka egreša 

Na koncoch mladých konárikov čiernych a pri niektorých kultivaroch i bielych ríbezlí 

sa objavujú už v máji belavé múčnaté povlaky zapríčinené hubovou chorobou 

americkou múčnatkou egreša Sphaerotheca mors-uvae. Múčnatý povlak môže 

prechádzať aj na plody. Belavý povlak neskôr hnedne a stáva sa kožovitý. Na listoch 

sa väčšinou nevyskytuje. Napadnuté konáre majú menšie listy, ktoré zasychajú a 

predčasne opadávajú. Plody napadnuté hneď po odkvitnutí sa nevyvíjajú a 

zasychajú. Neskôr napadnuté plody dozrievajú, ale často sú znehodnotené. Choroba 

prezimuje hlavne na mladých konárikoch. Americkou múčnatkou sú spravidla 

napádané ríbezle v uzavretých polohách, v tieni a v hustých porastoch, kde sa držia 

hmly. Husté, nepresvetlené kry sú na múčnatku viac náchylné. Z preventívnych 

opatrení je proti múčnatke veľmi dôležitá správna výživa - dostatočné hnojenie 

hlavne draselnými, fosforečnými a vápenatými hnojivami a neprehnojovanie 

dusíkom. Napadnuté konáriky je potrebné zrezať, odstrániť spod infikovaných krov 

lístie (možnosť prezimovania peritécií). Chemické ošetrenie robíme pri objavení sa 

prvých príznakov. Pred zberom i po zbere plodov môžeme používať z prípravkov 

Karathane FN 57 v 0,1 % koncentrácii s ochrannou lehotou 28 dni, Morestan v 0,03 

% koncentrácii s ochrannou lehotou 21 dní a Fundazol 50 WP v 0,06 % koncentrácii 

s ochrannou lehotou 21 dní. Po zbere plodov môžeme proti múčnatke ošetrovať 

Rubiganom 12 EC v 0,03 %, Bayletonom 25 WP v 0,3 % a Nimrodom EC v 0,1 % 

koncentrácii 



 

 

 

 

Európska múčnatka egreša 

Európska múčnatka egreša Microsphaera grossuIariae vytvára biele múčnaté 

povlaky na líci listov čiernych a bielych ríbezlí a na rozdiel od americkej múčnatky, 

neprechádza na stopky a konáriky. Jej škodlivosť je v porovnaní s americkou 

múčnatkou malá. 



 

Náhle hynutie ríbezlí 

Pestovatelia ríbezlí aj egrešov iste poznajú dosť nápadný jav, ktorý sa vyskytuje na 

týchto bobuľovinách takmer každý rok a to, že  v prvej polovici vegetačného obdobia  

sa zastavuje náhle svoj vývoj niektorý silnejší konár, ktorý vädne a postupne celkom 

uschne. Len zriedkavo bývajú takto postihnuté celé kry, alebo stromčeky. Niekedy 

prichádza toto akútne vädnutie tiež v čase dozrievania úrody, vtedy ostávajú 

nedozreté bobule visieť na konárikoch. Skutočnou príčinou takéhoto hynutia ríbezlí aj 

egrešov býva namrznutie kôry a dreva v období vegetačného pokoja, ku ktorému sa 

zákonite pridáva infekcia postihnutých tkanív bežne sa vyskytujúcou hubou - plesňou 

sivou Botrytis cinerea. Optimálnou prevenciou je voľba vhodného pozemku pri 

výsadbe (kyslejšia, ale priepustná pôda, dostatok vlahy), ďalej starostlivé vedenie 

stromčekov alebo krov najmä jarným rezom, nie hustý spon, presvetľovanie kultúry, 

vyrovnané hnojenie (najmä dusíkom), dostatok draslíka, zimný postrek (najlepšie 1 % 

Nitrosanom), podľa potreby aj chemické ošetrenie cez vegetáciu, starostlivý zber 

ovocia, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu letorastov, alebo konárov. Ak sa 

napriek tomu náhle hynutie bobuľovín objaví, treba čo najskôr konár pri báze ostrým 

nožom odrezať až do zdravého (nezhnednutého) dreva a ranu natrieť napr. 

stromovým balzamom. Odrezané choré časti treba spáliť, aby sa nemohli vytvoriť 

spomínané skleróciá a umožniť hube prežitie do ďalšej sezóny. 

Škodcovia ríbezlí 

Najrozšírenejšími škodcami ríbezlí a egrešov sú vošky. Na červených ríbezliach sa 

najčastejšie vyskytuje voška ríbezľová Cryptomyzuc ribis, na čiernych ríbezliach 



voška šalátová Hyperomyzus lactucae a na egrešoch voška egrešová  Aphidula 

grossulariae. Všetky tri druhy vošiek prezimujú vo forme vajíčok uložených v úžľabí 

pukov ríbezlí, alebo egrešov. Škodlivosť vošiek sa neprejavuje iba v priamom cicaní 

rastlinných štiav a v znečisťovaní listov medovicou, ktorá je živnou pôdou pre rôzne 

černe, ale i v prenose vírusových ochorení ríbezlí a egrešov. Preto proti nim musíme 

zasiahnuť neúprosne a včas. Najdôležitejším zásahom proti voškám je zimný postrek 

rastlín osídlených vajíčkami vošiek. V prípade vošky ríbezľovej a šalátovej dôkladne 

vykonaný zimný postrek úplne vylúči možnosť napadnutia týmito druhmi vošiek v 

nasledujúcom vegetačnom období. Voška egrešová nám však môže naletieť 

kedykoľvek počas vegetácie zo susedných záhrad, kde zimný postrek neurobili. V 

takom prípade musíme zasiahnuť čo najskôr po zistení príznakov napadnutia, ktoré 

sú dosť nápadné a jednoznačné. Listy napadnuté voškou egrešovou sa deformujú a 

vytvárajú zhluky na vrcholových výhonkoch ktoré sa tiež deformujú. Najväčšie škody 

môže spôsobiť na výhonkoch meruzalky, ktoré sa v mnohých prípadoch nemôžu 

použiť na štepenie. Počas vegetácie proti voškám aplikujeme Pirimor DP 50 (OL 7 

dní), Diazinon 60 EC, alebo Basudin 60 EC (OL 14 dní) 

    

Voška ríbezľová                                                     Poškodené listy od vošky ríbezľovej 

   

Poškodené listy od vošky šalátovej                                 Voška šalátová           

 



     

               Poškodené listy od vošky egrešovej                Voška egrešová 

 

 Nebezpečným škodcom ríbezlí je roztoč vlnovník ríbezľový Eriophyes ribis, ktorý 

spôsobuje zdurenie pukov hlavne čiernych, ale i červených odrôd ríbezlí, pripadne i 

egrešov. Napadnuté puky sú v porovnaní so zdravými zväčšené a majú nápadný 

guľovitý tvar. Roztoč v nich prezimuje a opúšťa ich až po vypučaní za teplých a 

slnečných dní. Z napadnutých pukov spravidla nevyrastú výhonky či súkvetia, 

pretože krátko po vypučaní zasychajú. Škodlivosť roztoča ríbezľového zvyšuje 

skutočnosť, že je prenášačom nebezpečného vírusového zvratu čiernych ríbezlí. 

Proti roztočovi ríbezľovému tesne pred kvitnutím a po odkvitnutí ríbezlí môžeme 

použiť Diazinon 60 EC, alebo Basudin 60 EC. Prípadné ďalšie postreky vykonáme v 

10-dňových intervaloch, pričom pri neskorších postrekoch dbáme na dodržanie 14-

dňovej hygienickej ochrannej lehoty uvedených prípravkov.  



 

Poškodené puky (b)  od vlnovníka ríbezľového (a) zdravé puky 

Nenápadným, ale nie bezvýznamným škodcom ríbezlí je aj podobník tipuľovitý 

Aegeria tipuliformis ,ktorého húsenica vyžiera, dreň dvoj až trojročných konárikov 

ríbezlí a môže spôsobiť ich postupné, alebo náhle odumieranie. Do roka má jedno 

pokolenia a prezimuje v štádiu staršej, ale ešte nie dospelej húsenice vo vyžratých 

chodbičkách. Na jar sa kuklí. Motýle sa liahnu približne od polovice júna, ale lietať 

môžu až do konca augusta. Vzhľadom na dlhé obdobie rojenia motýľov je chemická 

ochrana, ktorá by mala byť zameraná práve proti motýľom dosť problematická, lebo 

spadá do obdobia dozrievania ríbezlí. Z hygienických dôvodov preto chemické 

ošetrovanie výsadieb v čase dozrievania ovocia musíme vynechať. Striekať by sme 

mohli až po zbere úrody, no v tom čase je už dosť vajíčok nakladených a z nich sa už 

v mnohých prípadoch vyliahli aj húseničky, ktoré sa vžierajú do výhonkov. Preto 

ťažiskom boja bude odstraňovanie napadnutých výhonkov počas jarného rezu 

ríbezlí. Ak nájdeme konárik s vyžratým stredom, skracujeme ho dovtedy, kým 

nenarazíme na zdravú časť. Odrezané kúsky spálime, pretože v nich sa nachádzajú 

zimujúce húseníce. 



    

Menej častým škodcom ríbezlí a egrešov je piliarka ríbezľová Pteronidea ribesii  a 

piadivka egrešová. Abraxas grossulariata . Larvy oboch škodcov ožierajú listy ríbezlí 

a egrešov, niekedy môžu spôsobiť aj holožery hlavne v mladých výsadbách. Proti 

nim chemicky zasahujeme iba výnimočne. Aj tu môžeme použiť Diazinon, alebo 

Basudin, ale iba proti mladým larvám. 

 

     Piliarka ríbezľová                                               Piadivka egrešová 

V posledných rokoch sa na čiernych ríbezliach čoraz častejšie stretávame s 

byľomorom ríbezľovým Dasineura tetensi , ktorého oranžové beznohé a bezhlavé 

larvy spôsobujú výrazné deformácie listov na vrcholoch výhonkov. Do roka máva 2 

až 3 pokolenia a prezimuje v štádiu lariev v pôde. Chemická ochrana vo väčšine 

prípadov nebýva potrebná. 



   

 

Ďalším škodcom ríbezlí a egrešov je puklica slivková  Parthenolecanium corn a 

štítnička nebezpečná Quadraspidiotus perniciosus. Ich výskyt signalizuje, že často 

zabúdame na chemické ošetrenie drobného ovocia v záhradkách a preto sa môžu 

uvedení škodcovia z roka na rok na nich udržovať a rozmnožovať. Pritom by stačilo 

ríbezľové a egrešové kry, resp. stromčeky dôkladne ošetriť v zimnom období 

Nitrosanom, alebo Arborolom, ktoré spoľahlivo ničia zimujúce larvy oboch škodcov. 

 

Puklica slivková                                                    Štítnička nebezpečná 

 

Nešpecifickým škodcom ríbezlí je i roztočec chmeľový Tetranychus telarius, ktorý 

škodí na desiatkach rôznych kultúrnych rastlín. Na ríbezliach sa zvyčajne 

premnožuje v letných mesiacoch, spravidla až po zbere úrody. Pri silnejšom výskyte 

škodcu striekame Diazinonom, alebo Basudinom, prípadne špeciálnymi akaricídmi 

(Plictran 25 W, Milbol EC, Omite 57 E). 

 



 

  Roztočec chmeľový 

Vírusové choroby – preventívne a operatívne opatrenia 

• Vysádzať zdravý biologický materiál (sadenice, podpníky, vrúble). 

• Vyberať odrody vhodné do príslušných stanovištných podmienok. 

• Zabezpečiť dokonalú agrotechniku pred výsadbou, aj počas celého 

vegetačného obdobia- pôda bez burín, ošetrovanie atď. 

• Správne hnojiť základnými hnojivami aj mikroelementmi. 

• Aplikovať insekticídy včas, už pri prvom nálete vošiek, postrekovanie 

opakovať. 

• Odstraňovať poškodené časti rastlín, výhonky neodlamovať, ale strihať 

nožnicami. 



• Robiť negatívne výbery, napadnuté jedince odstrániť z porastov a spáliť 

 

Zavlažovanie ríbezlí 

Doplnková závlaha má veľký význam a vplyv na úrodu. Zvyšuje výnosy ovocia až o 

jednu tretinu. Plody majú krajší vzhľad a sú kvalitné. Okrem toho zavlažované 

dreviny majú dobré prírastky dreva a koreňov, sú zdravšie a odolnejšie proti mrazu. 

Pre potreby zavlažovania sú rozhodujúce okrem samotnej závlahy najmä stanovište, 

prírodné atmosférické zrážky, teplota vzduchu a vyparovanie. Potrebu zavlažovať 

odvodzujeme podľa vlhkosti pôdy a vývojových období jednotlivých druhov. Ríbezle 

majú najväčšie nároky na závlahu v období kvitnutia, dozrievania plodov a potom, v 

období tvorby rodivých púčikov. Májovým, júnovým a potom augustovým 

zavlažovaním sa podľa skúseností napomáha  k zvýšeniu výnosov až o 20 až 30%. 

V tomto období sa odporúča dávkovať 30 - 50 litrov vody na 1m2. V ťažkých pôdach 

je vhodné zavlažovať kvapkovou závlahou. Obľúbený a vysoko efektívny v malých aj 

veľkých záhradách je systém zavlažovania pomocou nízko prietokových, 

nízkotlakových zavlažovacích systémov - tzv. kvapková závlaha. Režim kvapkovej 

závlahy sa oproti závlahe postrekom odlišuje hlavne častejším dávkovaním 

menšieho množstva závlahovej vody (3 - 4 mm denne) oproti veľkým dávkam, ktoré 

je možné aplikovať pomocou rosičov (20 - 30 mm 1x za 7 dní). Pri kvapkovej závlahe 

je spotreba vody menšia o 30 - 40% oproti zavlažovaniu postrekom. Pomocou 

kvapkovej závlahy dodávame presné množstvo vody podľa potrieb pestovaného 

ovocného druhu. Taktiež energetická náročnosť kvapkových závlah je až o 50 % 

nižšia, hlavne u väčších plôch. Pri malej výmere a hlavne v záhradkách je možné 

použiť malé čerpadlá s veľmi nízkym výtlakom do 10 m (1 atm), alebo aj len zásobník 

vody, ktorý bude umiestnený vo výške 2 - 3 m nad pôdou a voda môže vytekať do 

kvapkovacieho potrubia samospádom. 

  Pre prípravu jednoduchého závlahového detailu na zavlažovanie ovocných drevín 

je potrebné zhodnotiť kvalitu vody (vodný zdroj), druh pôdy a organizáciu výsadby 

ovocných drevín.  

  Ak chceme zalievať bobuľové ovocie a jahody, najvhodnejšia vzdialenosť 

kvapkovačov je 0,30 m - 0,50 m s prietokom 1,20 l/h až 2 l/h. Systém sa dá doplniť 

o programovateľne hodiny, ktorý tento systém zautomatizuje a vám ušetrí čas 

a prácu navyše. Jednou z výhod kvapkovej závlahy v ovocných výsadbách je, že 

dávkovanie vody môžeme regulovať a s vodou môžeme dodávať ku koreňom aj 

živiny. Ak máme plytko koreniace dreviny a bobuľové ovocie, volíme dávku vody v 

krátkych intervaloch 2 hodiny, 2 - 3 krát týždenne. Živiny môžeme pridávať v 

rozpustnej forme do vody a aplikovať so zálievkou. Hlbšie koreniace dreviny najprv 

zalejeme malou dávkou vody a potom pridáme do vody živiny. Takýmto spôsobom 

docielime, že voda so živinami presiakne do väčšej hĺbky, kde je hlavná koreňová 

zóna. Doba zálievky je 3 - 4 hod, 2 - 3 týždenne podľa priebehu počasia (teploty, 

slnečné žiarenie, zrážky). 



 Veľkosť závlahových dávok treba voliť tak, aby voda prevlhčila pôdu až do hĺbky, v 

ktorej sa nachádza hlavná koreňová zóna. 

Základné časti závlahového detailu: 

• zdroj vody - čerpadlo, zásobník vody, hydrant 

• filtrácia - filtre lamelové alebo pieskové s účinnosťou čistenia do 130 mikrónov 

• dávkovače živín - len v prípade tlakovej vody 

• rozvodné potrubie - PE rôznej dimenzie podľa veľkosti závlahového detailu 

• ventily - guľové ručné , elektromagnetické 

• kvapkovacie hadice - volíme podľa pestovaného druhu ovocia a typu pôdy 

• spojky, kolienka podľa potreby 

• ovládanie závlahy - automatické, manuálne 

 

  

Kvapkový zavlažovací systém                               Kríky ríbezlí s kvapkovou závlahou. 

 

 

 

 



Egreše  Ribes grossularia 

Egreš je krík podobný ríbezli, ktorý má chutné, kyslejšie plody, ktoré môžu byť 

zelenej, zeleno - žltej  a červenej farby. Egreš dorastá do výšky 1 – 1,5 metra. 

Egreše sú chutným a výživným ovocím, ktoré by určite počas svojej sezóny malo 

tvoriť časť vášho jedálnička. Chutné plody egrešov sú výborné do koláčov, na 

prípravu štiav, lekvárov a vína. Egreš si môžete dopestovať jednoducho aj doma 

v črepníku alebo na záhrade. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Egreše a zdravie 

• Podporujú obranyschopnosť, sú výbornou prevenciou proti vzniku rakoviny, 

čistia organizmus 

• Podporujú trávenie, prečisťujú hrubé črevo, urýchľujú trávenie 

• Prečisťujú obličky, močové cesty a pečeň 

• Podporujú tvorbu kostí, rast vlasov a nechtov sú  prevenciou vzniku 

osteoporózy,  

• Pri vonkajšom použití eliminujú menšie vrásky na tvári, urýchľujú hojenie 

kožných ochorení a poranení, dezinfikujú rany 

• Znižujú vysoký cholesterol, sú  účinnou prevenciou proti vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení 

• Pomáhajú uvoľňovať kyselinu močovú z organizmu, sú prevenciou vzniku dny 

•  Majú antiseptické a antidepresívne účinky zlepšujú náladu a potláčajú zápaly 

v tele 

 

 



 

 

Výsadba a pestovanie egreša 

Egrešje nenáročný na pestovanie, darí sa mu všade tam, kde aj ríbezliam. Neznáša 

príliš vlhké, ťažké pôdy. V nadmerne vlhkom prostredí trpí múčnatkou, čo sa  

prejavuje obalením plodov bielym povlakom. Egreš má rád otvorené vzdušné 

priestory,  dobre znáša aj zatienenie inými rastlinami. Pre výsadbu egreša je ideálna 

neutrálna alebo zásaditá pôda. Pred výsadbou pozemok dobre pripravíme. 

Odstránime trváce buriny a zarýľujeme maštaľný hnoj, alebo kompost v množstve 4 

kg na m2. Túto prípravu urobíme najmenej mesiac pred výsadbou. Keď sadíme do 

čerstvo pripravenej pôdy, stromčeky sa obyčajne v zimnom období povytiahnu, 

korene sú potom vystavené mrazom, čo je nežiaduce. Aby sme sa tomuto vyhli, je 

lepšie v každom prípade stromčeky vysadiť o 100 až 150 mm hlbšie, ako boli 

pôvodne v škôlke. Kolíky dáme už pred výsadbou. Po vysadení stromčeky hneď 

dobre zalejeme, ale ku kolíkom ich priviažeme až na jar budúceho roka. Najvhodnejší 

termín výsadby je jeseň a to od októbra až do zamrznutia pôdy. Môžeme sadiť aj na 

jar,  hneď po rozmrznutí pôdy, pretože ríbezle a egreš pučia z ovocných druhov ako 

prvé. Keď ich zasadíme na jeseň, v priebehu budúceho roka už môžeme získať 

ukážkovú úrodu. V radoch vysádzame na vzdialenosť 0,8 až. 1 m a rady od seba 

dávame na vzdialenosť 2,5 až 3 m. Pri výbere stanoviska počítajte s dlhou 

životnosťou egreša, približne 10 až 20 rokov. Ak plánujete vysadiť egrešmi 

rozsiahlejšiu záhradnú plochu, môžete si ju pripraviť pestovaním vhodnej predplodiny 

(zemiaky alebo strukoviny). Egreše sú pomerne náročné na živiny a prvky, ktoré sa 

zabezpečujú špeciálnymi minerálnymi hnojivami na egreše s prídavkom rohoviny. 

Taktiež každých pár rokov prihnojíme kvalitným kompostom a maštaľným hnojom. 

Výhodný je netradičný, nový spôsob pestovania stromčekových tvarov. Tento 

spočíva v tom, že ku kolíku, najlepšie ku kovovému, alebo k nehrdzavejúcej rúrke, 

vysadíme tri stromčeky. Najnižší má korunku vo výške 0,4 m, stredný vo výške 0,85 

m a najvyšší vo výške 1,30 m. Výhoda tohto spôsobu spočíva predovšetkým v 

umiestnení trojnásobného počtu jedincov na rovnakú plochu, ako pri klasickom 

spôsobe. Tým sa dokonale využije priestor, vytvoria sa súvislé valce a v priebehu 

dvoch, troch rokov aj súvislá vysoká stena. Keď v priemere rátame s úrodou na 

stromček 3 kg, pri tomto spôsobe získame 9 kg približne pri rovnakej agrotechnike.  



 

Ukážka správne vysadených sadeníc egrešov do pripravenej pôdy. 

 

Pestovanie egreša v črepníku                                      pri stene 

Ošetrovanie 

        Rez egreša pestovaného v tvare voľného kríčka sa zhoduje s rezom kríčkových 

ríbezlí. Rez egrešových stromčekov je zložitejší a náročný. Výchovným rezom 

upravíme konáriky po zasadení na 2 - 3 púčiky. Z nich sa vyvinú základné konáre, z 

ktorých vyberieme 4 - 5 najsilnejších na predĺženie. Slabé zakrátime na 1 - 2 púčiky. 

V druhom roku ich skrátime spravidla o 1/3. V treťom roku a ďalších rokoch 

predjarným rezom odstránime všetky konáriky, ktoré zahusťujú korunku, pri čom 

základné skrátime na 2 - 4 púčiky. Zle vyvinuté, previsnuté alebo postáčané konáriky 

rezom odstránime. Tak pokračujeme až do 12. - 15. roku stromčeka egreša, keď už 

môžme urobiť prípadný zmladzovací rez. 

 

 



 

Rez egresov : A,B,C - metodika rezu krikov, D,E,F - rez stromcekovej korunky 

 

Škodcovia a choroby egreša 

Hrdza čiernej ríbezle Cronartium ribicola je častou chorobou egreša. Na spodnej 

strane listov sa od júna objavujú drobné hrdzavohnedé kôpky letných výtrusov 

(urediospór). Koncom leta sa vytvárajú na listoch zimné výtrusy (teliospóry) žltej až 

hnedej farby. Pri silnom napadnutí býva celá spodná časť čepele listu pokrytá 

žltohnedým huňatým povlakom a listy predčasne usychajú a opadávajú. V dôsledku 

predčasného opadnutia sa znižujú úrody a konáriky namŕzajú. Vlhké a daždivé 

počasie a striedanie vyšších denných teplôt s nižšími nočnými teplotami je priaznivé 

pre šírenie choroby. Pri silnej infekcii, pokiaľ je možné dodržať ochranné lehoty po 

aplikácii chemických prípravkov, je vhodné urobiť jedno chemické ošetrenie do zberu 

plodov a ďalšie ošetrenie po zbere. Druhé ošetrenie je dôležitejšie pre udržanie 

dobrého zdravotného stavu egreša. Z povolených prípravkov proti hrdzi sa používajú 

Bayleton 25 WP v 0,03 % koncentrácii a Fundazol 50 WP v 0,06 % koncentrácii, s 

ochrannou lehotou 21 dní. Bayleton je povolené používať len po zbere plodov. 



  

Antraknóza egreša 

Závažnou chorobou je antraknóza egreša Drepanopeziza ribis. Už v období kvitnutia 

sa začínajú objavovať prvé príznaky choroby. Na listoch, stopkách, plodoch a 

jednoročných konárikoch sa vytvárajú okrúhle, hnedé až čierne škvrny, ktoré neskôr 

splývajú. Najprv sú napádané staré listy od spodnej časti krov. Infikované listy 

usýchajú a predčasne opadávajú. Choroba sa šíri hlavne vo vlhkých a teplých 

rokoch. Prezimuje v opadanom lístí. Z ochranných opatrení je veľmi vhodné odstrániť 

najlepšie na jeseň infikované listy, ktoré sú zdrojom infekcie choroby v budúcom 

roku. Z chemických prípravkov používame na ošetrenie Dithane M 45 v 0,3 % 

koncentrácii alebo Novozir MN 80 v 0,3 % koncentrácii. Ochranná lehota pri oboch je 

21 dni. 

 

 



Septóriová škvrnitosť egreša 

Septóriová škvrnitosť egreša MycosphaereIla ribis je podobná antraknóze a preto sa 

často prehliada. Prejavuje sa hnedočervenými škvrnami na listoch, stopkách a môže 

prechádzať aj na plody. Škvrny bývajú väčšie ako pri antraknóze a neskôr dostávajú 

sivé zafarbenie. Choroba prezimuje v opadnutých listoch. V dôsledku napadnutia listy 

predčasne opadávajú s následnými škodami uvedenými pri predchádzajúcich 

chorobách. Ochranné opatrenia sú ako pri antraknóze egreša. 

 

Plazmopara ríbezľová 

Plazmopara ríbezľová Plasmopara ribicoIa sa vyskytuje je ďalšou chorobou egreša. 

Prvými príznakmi sú olejové škvrny, ktoré za sucha zasychajú a pri silnejšom 

napadnutí listy predčasne opadávajú. K infekcii listov dochádza koncom jari v 

závislosti od množstva zrážok. V normálnych rokoch sú napádané iba prízemné listy, 

vo vlhkých rokoch všetky listy. 



Opadané infikované listy musíme spáliť a nie kompostovať. Z chemických ošetrení je 

dôležité urobiť postrek pri infekcii v máji až júni prípravkami Dithane M 45 v 0,3 % 

koncentrácii, alebo Novozir MN 80 v 0,3 % koncentrácií. 

 

Americká múčnatka egreša 

Na koncoch mladých konárikov egeša sa objavujú už v máji belavé múčnaté povlaky 

zapríčinené hubovou chorobou americkou múčnatkou egreša Sphaerotheca mors-

uvae. Múčnatý povlak môže prechádzať aj na plody. Belavý povlak neskôr hnedne a 

stáva sa kožovitý. Na listoch sa väčšinou nevyskytuje. Napadnuté konáre majú 

menšie listy, ktoré zasychajú a predčasne opadávajú. Plody napadnuté hneď po 

odkvitnutí sa nevyvíjajú a zasychajú. Neskôr napadnuté plody dozrievajú, ale často 

sú znehodnotené.Choroba prezimuje hlavne na mladých konárikoch. Americkou 

múčnatkou sú spravidla napádané egeše v uzavretých polohách, v tieni a v hustých 

porastoch, kde sa držia hmly. Husté, nepresvetlené kry sú na múčnatku viac 

náchylné. Z preventívnych opatrení je proti múčnatke veľmi dôležitá správna výživa - 

dostatočné hnojenie hlavne draselnými, fosforečnými a vápenatými hnojivami a 

neprehnojovanie dusíkom. Napadnuté konáriky je potrebné zrezať, odstrániť spod 

infikovaných krov lístie. Chemické ošetrenie robíme pri objavení sa prvých príznakov. 

Pred zberom i po zbere plodov môžeme používať z prípravkov Karathane FN 57 v 

0,1 % koncentrácii s ochrannou lehotou 28 dni, Morestan v 0,03 % koncentrácii s 

ochrannou lehotou 21 dní a Fundazol 50 WP v 0,06 % koncentrácii s ochrannou 



lehotou 21 dní. Po zbere plodov môžeme proti múčnatke ošetrovať Rubiganom 12 

EC v 0,03 %, Bayletonom 25 WP v 0,3 % a Nimrodom EC v 0,1 % koncentrácii 

 

 

 

Európska múčnatka egreša 

Európska múčnatka egreša Microsphaera grossuIariae vytvára biele múčnaté 

povlaky na líci listov čiernych a bielych ríbezlí a na rozdiel od americkej múčnatky, 

neprechádza na stopky a konáriky. Jej škodlivosť je v porovnaní s americkou 

múčnatkou malá. 

 

 

 



Náhle hynutie egrešov 

Pestovatelia ríbezlí aj egrešov iste poznajú dosť nápadný jav, ktorý sa vyskytuje na 

týchto bobuľovinách takmer každý rok a to, že  v prvej polovici vegetačného obdobia  

sa zastavuje náhle svoj vývoj niektorý silnejší konár, ktorý vädne a postupne celkom 

uschne. Len zriedkavo bývajú takto postihnuté celé kry, alebo stromčeky. Niekedy 

prichádza toto akútne vädnutie tiež v čase dozrievania úrody, vtedy ostávajú 

nedozreté bobule visieť na konárikoch. Skutočnou príčinou takéhoto hynutia ríbezlí aj 

egrešov býva namrznutie kôry a dreva v období vegetačného pokoja, ku ktorému sa 

zákonite pridáva infekcia postihnutých tkanív bežne sa vyskytujúcou hubou - plesňou 

sivou Botrytis cinerea. Optimálnou prevenciou je voľba vhodného pozemku pri 

výsadbe (kyslejšia, ale priepustná pôda, dostatok vlahy), ďalej starostlivé vedenie 

stromčekov alebo krov najmä jarným rezom, nie hustý spon, presvetľovanie kultúry, 

vyrovnané hnojenie (najmä dusíkom), dostatok draslíka, zimný postrek (najlepšie 1 % 

Nitrosanom), podľa potreby aj chemické ošetrenie cez vegetáciu, starostlivý zber 

ovocia, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu letorastov, alebo konárov.Ak sa 

napriek tomu náhle hynutie bobuľovín objaví, treba čo najskôr konár pri báze ostrým 

nožom odrezať až do zdravého (nezhnednutého) dreva a ranu natrieť napr. 

stromovým balzamom. Odrezané choré časti treba spáliť, aby sa nemohli vytvoriť 

spomínané skleróciá a umožniť hube prežitie do ďalšej sezóny. 

Škodcovia egrešov sú podobný ako pri ríbezliach. 


