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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Košice 18. august 2015 

 V botanickej záhrade začne výstava Citrusy a palmy. 

V piatok 21. 8. 2015 začína v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach ďalšia 
z plánovaných tematických výstav pod názvom Citrusy a palmy. Výstava je pripravená 
v spolupráci s Citrus Klubom Košice a spoločnosťou Slovenské trópy a pre návštevníkov 
bude v areáli Botanickej záhrady UPJŠ na Mánesovej 23 v Košiciach sprístupnená denne 
až do 1. 9. 2015 v čase od 9:00 do 17:00 hod. 

 

„Citrusy sú veľmi rozsiahlou skupinou rastlín, ktorých systematika nie je 
jednoznačná. Sú už totiž tisícročia pestované a šľachtené, mnohé taxóny sa 
prekrývajú a preto počet druhov nie je jasný. Najobľúbenejším a najpestovanejším 
citrusom je pomarančovník – až dve tretiny svetovej produkcie citrusových plodov 
tvoria práve pomaranče,“ vysvetľuje Ing. Peter Fridman, vedúci Oddelenia tropickej 
a subtropickej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. 

Na výstave sa návštevníci budú môcť oboznámiť s viac ako 50-timi známymi, 
či menej známymi druhmi a kultivarmi citrusov. Okrem tradičných pomarančovníkov, 
grapefruitníkov, mandarínkovníkov, budú môcť návštevníci vidieť menej známe citrusy, 
ako napríklad netradičný austrálsky citrus, panašované citrusy alebo citrónovník 
bergamotový, ktorého listy sa využívajú na aromatizovanie čajov. Výstava bude predajná 
a návštevníci budú môcť zároveň získať cenné rady o pestovaní paliem a citrusov. 
„Návštevníkom budú počas výstavy k dispozícii členovia Citrus Klubu Košice, ktorí 
poradia ako sa o citrusy počas celého roka starať, zároveň na počkanie zaštepia 
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donesené rastliny, ktoré majú kmienok minimálne hrúbky ceruzky,“ hovorí Martin 
Hôždala, predseda Citrus klubu Košice. 

   
Foto: archív BZ UPJŠ: zábery z predošlých ročníkov výstavy Citrusy a palmy. 

 Okrem citrusov bude na výstave predstavených približne 50 druhov paliem. 
Palmy sú typickými rastlinami tropických a subtropických oblastí, len málo druhov 
rastie v oblastiach mierneho pásma. V súčasnosti sa čoraz viac stáva trendom pestovanie 
mrazuvzdorných paliem, ktoré vydržia mrazy až do -20 ⁰C. „Palmy sa svojim 
významom radia hneď za obilniny a strukoviny. Sú nevyhnutné pre hospodárstvo a 
ekológiu nielen tropických oblastí. Miliónom ľudí slúžia denne ako pokrm, napr. 
kokosové orechy, datle alebo dužina kmeňov a rastové vrcholy mnohých druhov 
paliem,“ dodáva Ing. Peter Fridman.  

„Palmy predstavujú rastliny stromovitého, kríkovitého a popínavého tvaru z 
exotických a orientálnych oblastí našej planéty.  Z celkového počtu okolo 3 400 
druhov má Botanická záhrada UPJŠ vo svojich zbierkach iba nepatrný počet, 36 
druhov. Na výstave budú mať návštevníci možnosť bližšie spoznať vystavované 
exempláre, ich biologické a ekologické vlastnosti, ako aj možnosti uplatnenia 
v dekoračných výsadbách nielen vo verejných a administratívnych priestoroch, 
ale aj v domácich príbytkoch,“ pozýva na výstavu Citrusy a palmy doc. RNDr. Sergej 
Mochnacký, CSc., riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.  

KONTAKTY:  
Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach 
Mánesova 23, 043 52  Košice 
tel.:055/ 234 16 67 (vrátnica), 055/ 234 16 76 (sekretariát) 
e-mail: botgard@upjs.sk 
www.bz.upjs.sk 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie súvisiace s citrusmi môžete kontaktovať 
Martina Hôždalu, predsedu Citrus klubu Košice, mob: 0903 038 070. 

POZNÁMKA: Tlačovú správu nájdete archivovanú na: www.upjs.sk 

Mgr. Jana Oleničová 
vedúca Úseku pre propagáciu a marketing 

UPJŠ v Košiciach 
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