
 
 
 
 
 

 
 

 

                      

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 27. august 2013 

 

 

Pokochajte sa citrusmi a palmami  

v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach  
 

 

Pozývame médiá a širokú verejnosť na výstavu „Citrusy a palmy“ v Botanickej záhrade 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Mánesovej 23 v dňoch 28. augusta  

až 1. septembra 2013 v čase medzi 9.00 a 17.00 hodinou. Výstava sa koná v spolupráci  

s Citrus Klubom Košice a spoločnosťou Slovenské trópy a návštevníci sa budú môcť podľa 

slov riaditeľa Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Doc. RNDr. Sergeja Mochnackého, CSc. 

pokochať asi 60 citrusmi a 60 palmami, vrátane niektorých vzácnych druhov. 

 

„Citrusy sú tisícročia pestované a šľachtené rastliny. Najpestovanejším a najobľúbenejším 

citrusom je pomarančovník – až dve tretiny svetovej produkcie citrusových plodov tvoria 

práve pomaranče. Medzi najstaršie pestované rastliny patria aj palmy, ktoré majú okrem 

svojich plodov široké využitie - vlákna sa vyžívali a dodnes využívajú v textilnom priemysle, 

kmene v stavebníctve a vyrába sa z nich tiež palmový olej a palmový cukor. Medzi najstaršie 

úžitkové palmy patrí datľová palma,“ hovorí vedúci Oddelenia tropickej a subtropickej flóry 

Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach Ing. Peter Fridman, podľa ktorého sa v  dnešnej dobe 

už palmy nepestujú len kvôli úžitku, ale slúžia aj ako okrasné rastliny.  

 

„Väčšina paliem pochádza z tropických a subtropických oblastí, no niektoré sú 

mrazuvzdorné a vydržia mrazy až do -20  C. Aj takéto druhy budú môcť vidieť návštevníci 

na výstave. Zaujímavosťou bude palma Jubaea chilensis - jubéa medová či medová palma, 

alebo čilská vínová palma pochádzajúca z Čile, ktorá sa v prírode stáva čoraz vzácnejšou  

a ohrozenou kvôli zániku jej prirodzených biotopov a vytínaniu kmeňov kvôli výrobe 

palmového vína,“ poznamenáva Milan Kráľ zo spoločnosti Slovenské trópy. 

 

Výstava bude predajná a jej návštevníci budú môcť získať aj cenné rady o pestovaní paliem 

a citrusov. 

 

„Členovia nášho klubu im poskytnú poradenské služby a rady, ako sa o citrusy starať počas 

celého roka. Priamo na mieste a na počkanie im tiež zaštepíme donesené rastliny,  

ktoré majú minimálne hrúbku ceruzky,“ poznamenáva predseda Citrus Klubu Košice Martin 

Hôždala a dodáva, že okrem tradičných a známych citrusov ako citrónovníky, 

pomarančovníky, grapefruitovníky a mandarínkovníky budú na výstave zastúpené aj menej 

tradičné druhy s plodmi, napríklad netradičný austrálsky citrus či panašované citrusy. 

Zaujímavosťou bude aj citrónovník bergamotový, ktorého plody nie sú chutné, ale jeho listy 

sa využívajú na aromatizovanie čajov.  



Kontakt: tel: +421 (55) 234 3220, mobil: mobil: 0905 355 299, e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk 

 

 
 

     

 

 

POZNÁMKA:    Túto tlačovú správu nájdete na:  www.medic.upjs.sk 
 

Informácie pre verejnosť: tel: 055/633 73 53, 055/ 234 1667 (vrátnica),  

          e-mail: botgard@upjs.sk   
 

 

 

RNDr. Jaroslava Oravcová 

hovorkyňa 
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