
Smrekovec opadavý  Larix decidua 

Smrekovec opadavý patrí k jedným z mála ihličnanov, ktoré na zimu zhadzujú ihličie. 

V tomto období preto nepôsobí príliš reprezentatívnym dojmom, ale na jar si to úplne 

vynahradí. V jarnom období smrekovce vyrážajú vo zväzkoch mäkké svetle 

žltozelenej ihlice a spoločne s nimi rašia i kvety. Dekoratívnym dojmom pôsobí 

samičie kvetenstvo, ktoré je karmínovo sfarbené, a  kvety sú v tvare podlhovastého 

vajíčka. Po odkvitnutí sa menia v šišky. Samčie kvety majú skôr guľovitý tvar, 

žltozelenú farbu a po splnení svojej povinnosti opadávajú. Smrekovec dorastá do 

výšky okolo 30 metrov a  dobre znáša aj znečistené ovzdušie. Je to pomerne odolný 

strom, ktorému sa bude dobre dariť v akejkoľvek hlbokej, najlepšie mierne kamenistej 

a dobre priepustnej pôde neutrálnej alebo mierne zásaditej reakcie. Z toho dôvodu 

sa nemá vysádzať medzi ostatné ihličnany, ktoré potrebujú kyslú zem. Ďalším 

dôvodom je, že  strom potrebuje dostatok svetla a akýkoľvek tieň z iných stromov  

mu vadí. Vysádza sa preto hlavne vo veľkých záhradách, kde rastie ako solitérny 

strom. V ľudovom liečiteľstve sa používala miazga vytekajúca z navŕtaného stromu 

na inhalácie a prsným obkladom, či sa upravovala ako liek proti ochoreniam 

močového ústrojenstva a  červom. Okrem toho slúžila aj ako antiseptikum a k 

hubeniu vší.. Pod smrekovcom sa nedarí okrasným kvetom, zato tam často môžeme 

nájsť masliaky. 

• Pre záhradné využitie je vhodný smrekovec Kaemferov Larix kaempferi.  

Dosahuje výšku medzi 20 - 30 metrami. Jeho koruna je rozložitejšia a jeho 

široké ihlice majú na rubovej strane belavé pruhy. Tento druh dobre znáša 

znečistené ovzdušie, nemá však rád sucho. Jeho odolnosť je podobná ako u 

nášho smrekovca opadavého. 

• Medzi najžiadanejšie formy patria previsnutá odroda 'Pendula' dorastajúca do 

10 m. 

• Nízky, plazivý rast a svetlo zelené ihlice charakterizujú odrodu 'Prestri'. 

• Striebristo modré ihlice má odroda 'Pyramidalis Argantea' alebo 'Blue Rabbit', 

žlté zase 'Aureovariegata'. 

• Otužilým druhom smrekovca je Larix gmelinii - smrekovec dahurský, ktorý 

svoje ihlice zhadzuje neskoršie ako náš smrekovec opadavý 

• Pomaly rastúcim druhom je smrekovec americký Larix laricina s úzkymi 

namodralými ihlicami a malými šiškami, rovnako odolný ako smrekovec 

dahurský. 

• Na skalkách je veľmi obľúbený japonský smrekovec varieta, Nana ', ktorý je 

zaguľatený, má modré ihlice a jeho ročný prírastok sa pohybuje medzi 5 - 10 

cm. 

• Ďalším zakrpateným smrekovcom je smrekovec opadavý varieta, Surma 

Dwarf 's nepravidelne polguľovitou korunou s ihlicami dlhými 1 cm. Táto 

odroda má celkovú výšku len okolo pol metra a jej ročný prírastok je iba 3 cm. 

• Temne zelené ihlice s vysokou toleranciou chladu má smrekovec sibírsky 

Larix russica 

• Kompaktné nízka odroda smrekovca opadavého 'Repens' dosahuje 4 m, 

'Compacta' má úzky plný kužeľovitý tvar a dorastá do 6 m. Veľmi bizarne 

pôsobí 'Virga', nízka odroda s hadovito pokrútenými riedkymi vetvami. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kvalitný a zdravý je smrekovcový med. Rýchlo kryštalizuje vďaka nízkemu 

obsahu fruktózy (ovocného cukru). Smrekovcový balzam sa používa na 

inhaláciu pri zahlienení dýchacích ciest. 

Škodcovia a choroby 

• Kôrovnica zelená Sacchiphantes viridis 

Malá okrídlená voška s veľkosťou tela  2 mm. Larvy sú 0,5 mm veľké, tmavej 

farby, voľným okom dobre viditeľné ako malé čierne bodky na rašiacich 

ihliciach smrekovca. Počas vývoja časť populácie prezimováva na kôre, ktorá 

je pokrytá bielou voskovou vatou. Ihlice smrekovca sú v mieste vpichu 

kolenovito zahnuté, svetlozelenej, žltej neskôr hrdzavohnedej farby. Skoro na 

jar sú mladé ihlice akoby poprášené prachom - drobné čierne larvy prisaté na 

ihliciach. Neskôr v lete možno na ihliciach smrekovca pozorovať zbytky tiel 

dospelých samíc, ktoré tam po preletení zo smreka kládli vajíčka. Na 

vetvičkách smreka tvorí nápadné hálky, ktoré prerastajú vetvami. 

 



 

• Kôrovnica smrekovcová Adelges laricis 

Kôrovnica smrekovcová je malá okrídlená voška podobná kôrovnici zelenej. 

Prezimuje ako larva pri púčiku na smreku. Na jar dospieva a kladie vajíčka. 

Larvy sa vyvíjajú v hálke, na ktorú sa mení púčik. Okrúhla hálka je potom 

obyčajne na konci výhonku. Býva veľká cca 1 – 1,5 cm, svetložltej, neskôr 

hnedočervenej farby, pričom na jej povrchu sa nachádzajú krátke kýptiky 

pretvorených ihlíc. V lete hálka uschýna, vošky z nej vyliezajú a preletujú na 

smrekovec. Je menej častá ako kôrovnica zelená. Ohrozené sú všetky 

územia kde sa pestuje smrek spoločne so smrekovcom. 

 

 



 

Ochrana: odrezávaním najviac napadnutých častí stromov alebo kríkov a 

alebo chemicky, postrekom systémovým účinným insekticídom. Pozor na 

dobu postreku, ktorý je neúčinný v čase zapuzdrenia, pretože  hmyz je 

chránený stenami hálok alebo voskovými vláknami. Medzi najúčinnejšie 

postreky patrí Reldan alebo Mospilan aplikované spolu so zmáčadlom pre 

lepší účinok. 

• Voška smrekovcová Adelges geniculatus 

Intenzívnejšie a viacročné napadnutie týmto škodcom vedie k silnému 

negatívnemu ovplyvneniu prírastkov a zdravotného stavu; časté sú následné 

hubové infekcie, zvyšuje sa nebezpečenstvo škôd mrazom. Symptómy 

napadnutia sú hnedé hroty ihlíc, saním vošiek sa ihlice lámu;  ihlice a výhonky 

pokryté voškami s bielou vatou. 

 



 

 

Ochrana: Odstránenie hálok zo stromov, ošetrenie insekticídmi na jar a jeseň 

 


