
Jedla Abies 

Jedle sú obľúbené ihličnany v záhrade. Vysádzame ich samostatne, ako solitérne 

dreviny alebo v kompozícii s inými drevinami. Záhradkári si často zamieňajú jedľu so 

strieborným smrekom a opačne. Na smreku rastú šišky dole, na jedli stoja ako 

sviečky. Smrekové ihličky sú okrúhle a špicaté, jedľa ich má ploché a na rube sú dva 

svetlé prúžky. Zakrpatené odrody a previsnuté formy vysádzame do trávnikov, 

skaliek, alebo do črepníkov, či na terasy a pod. Jedle veľmi hlboko korenia, takže 

efektívne spevňujú pôdu. Sú teda vhodnými stromami do svahov, ktoré by napríklad 

smrek dostatočne nespevnil. 

Vzrastom vyššie stromy sa snažíme vždy presadiť s čo najväčším koreňovým balom. 

Dôležitý  je výber miesta kde stromčeky umiestnime, aby v ďalších rokoch pestovania 

neprekážali susedom, nezasahovali do elektrického vedenia, nebrali priestor ďalším 

drevinám atď. Pri kopaní jám, odstránime nežiaduci stavebný materiál a nevhodnú 

ílovitú alebo glejovitú pôdu nahradíme kvalitnou pôdou. Stromčeky  po výsadbe 

dobre zalievame, pôdu utlačíme a k novovysadeným stromčekom dávame čečinu, 

alebo iný materiál, ktorý zabráni namrznutiu pestovaných stromčekov. 

Jedle majú niekoľko škodcov, napr., molice, ktoré škodia cicaním štiav z kôry 

a koreňov a dokážu zlikvidovať vysadené stromčeky. Ochrana  spočíva v aplikácii 

vhodného insekticídu, napr. prípravok Bi 58 EC – Nové, ktorý molice spoľahlivo 

eliminuje. Proti hubovým chorobám ako napr., plesne, múčnatka a ďalšie choroby 

aplikujeme  fungicídi, ako je napr., Ridomil, Discus, Talent a iné. Pri použití 

postrekovej látky dodržiavame predpísanú koncentráciu prípravku a pri postrekovaní 

nezabúdame, že postrek má zasiahnuť nielen pestovaný stromček, ale aj pôdu okolo, 

pretože mulčovacia kôra, netkaná textília  vytvára ideálne prostredie, v ktorom sa 

cicavému hmyzu a hubovým chorobám veľmi dobre darí. 

Čo sa týka výberu vianočného stromčeka, takmer všetky atribúty hovoria pre jedľu - 

dlho vydrží, má pravidelnú stavbu konárov, nie je náročná na vodu a dobre sa 

ozdobuje. Najčastejšie predávané vianočné stromy sú  jedle kórejské alebo 

normandské, ktoré sú pravidelné, husté a krásne vyfarbené. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liečebné účinky 

Olej zo sibírskej jedle je zdrojom vitamínov a stopových prvkov v čistej, 

prírodnej forme. Taktiež obsahuje antioxidanty, beta karotén a vitamín E. 

Prípravok silno posilňuje imunitný systém pomocou fytoncídov, čo sú látky 

podporujúce antibakteriálne, antimykotické a antivírusové procesy, pomáhajú 

posilňovať imunitný a obehový systém a zmierňujú zápalové stavy.  Pomáha 

pri prechladnutí, chrípke, zápale priedušiek, krčných zápaloch, zápale pľúc a 

angíne, chronickom kašli alebo nádche, zápaloch slizníc a ústnej dutiny. 

Účinný je na choroby kože, kĺbov, zápalov nervov, artritíde a reumatizme. Má 

protiplesňové účinky, odstraňuje mykózu na chodidlách, akné, vrásky, zápach 

z úst, zápach nôh, svrbenie konečníka, obličkové kamene, nespavosť a slabé 

prekrvenie končatín. 

Škodcovia a choroby jedle 

• Kôrovnica kaukazská Dreyfusia nordmannianae 

Voška, ktorej larvy sú veľké niekoľko desatín milimetra. Väčšinu vývoja sú 

pokryté vrstvou bielej voskovej vaty. Zimuje na kmeni v štádiu nazývanom 

sistens, pričom skoro na jar dospievajú a kladú vajíčka. Z nich sa liahnu larvy, 

z ktorých časť prelieza na spodnú časť rašiacich ihlíc, časť zostáva na kmeni. 

Príčinou poškodenia je sanie lariev na ihliciach a na nových výhonoch. Ihlice 

sa následkom sania krútia smerom dolu, žltnú a skracujú sa. Pri silnom 

výskyte škodcu dorastajú ihlice iba do dĺžky 0,5-1 cm. Škodca často napáda 

mladé jedince do veku 20-30 rokov. Rozšírená v oblasti Banskej Bystrica, 

Slovenskej Ľupče, Starých hôr a iných lokalít. 



 

Ochrana spočíva v použití kontaktného insekticídu (Bi 58 EC Nové, Karate 

Zeon 5 CS alebo Pirimor 50 WG.) a odstránení postihnutých častí. 

• Lykožrút korunový Pityokteines vorontzovi 

Imágo je veľké 1,7 – 2,2 mm. Životný cyklus je podobný ako u lykožrúta 

jedľového. Požerok má tvar pravidelného X. Lykožrút vyhľadáva vetvy a 

vrcholce starších, chradnúcich jedlí. Napáda ich spoločne s ostatnými druhmi 

tohto rodu a spôsobuje odumieranie vrcholcov. Ochrana je aplikácia 

kontaktného insekticídu, napr. Vaztak 10 EC., 5ml/10l. alebo Furry 10 EW 



 

 

 

• Drvinár hnedý Hylecoetus dermestoides 

Chrobák veľkosti asi 1 cm s pretiahnutým tvarom tela. Larvy vyžierajú v dreve 

typické chodby, v ktorých sa vyvíja podhubie huby Endomyces hylecoeti Ng., 

ktoré slúži larvám ako potravný zdroj. Napáda  bukové, jedľové a dubové 

drevo, ale môže sa vyvíjať aj v iných stromoch. Je to nebezpečný technický 

škodca, ktorý môže celkom znehodnotiť spílené kmene. Ochrana spočíva 

v použití prípravku proti podkôrnemu a drevokaznému hmyzu, napr. Forester. 



 

Sypavka jedľová Nematostoma parasiticum 

Huba spôsobujúcu ochorenie ihlíc, ktoré sú odumreté, sfarbené do sivo 

zelena až slamovo hneda. Na povrchu ihlíc sú drobné biele klbka. Poškodenie 

na niektorých častiach vetiev je intenzívnejšie a pri úplnom opade ihlíc 

dochádza a k odumieraniu výhonkov. Ochorenia sa vyskytuje vo vlhkých 

polohách, v prehustených mladých porastoch, ale aj v starších porastoch, kde 

je slabá cirkulácia vzduchu, predovšetkým v horských oblastiach. 

Odporúčame znížiť vlhkosť mikroklímy v porastoch napr. prerezávkami. U 

najviac poškodených stromov je nutné orezať napadnuté vetvy, prípadne 

stromy s poškodením väčším ako 75 % vypíliť a spáliť. 



 

 


