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Informácia o inváznych druhoch rastlín a drevín, miestach ich 
výskytu na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

a o platných zákonných predpisoch v danej oblasti    

 

Vážení občania,  

dovoľujeme si Vás upozorniť na ustanovenia zákona NR SR č. 150/2019 Z. z. o prevencii a 

manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia súvisiacich predpisov vydaných EÚ a SR, ktoré sa zoberajú výskytom a 

likvidáciou inváznych druhov rastlín a drevín na území SR a povinnosti z nich vyplývajúce ako 

i informovanie o ich výskyte na území mestskej časti.  

Výskyt inváznych rastlín a drevín je evidovaný Štátnou ochranou prírody SR aj na území MČ Bratislava 

- Devínska Nová Ves.  

Aktuálne evidovaný výskyt inváznych druhov rastlín Slovenskej republiky je dostupný na interaktívnej 

mape Slovenska (Štátna ochrana prírody SR, mapa aktualizovaná dňa 1. 10. 2019), 

http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html.                                   

Informačné letáky v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. s informáciami o jednotlivých 

inváznych druhoch rastlín, vyskytujúcich sa na území Slovenska, vrátane ich popisu, zobrazenia a 

informácie o spôsobe odstraňovania druhu, 

            (Text o inváznych druhov rastlín : http://www.sopsr.sk/invazne-web/) 

 

Nepôvodné a invázne druhy 

Nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov sú také druhy, ktoré na území Slovenska nemajú pôvodný 

areál rozšírenia a boli na naše územie dovezené alebo sa sem rozšírili z iných krajín. Invázne druhy sú 

nepôvodné druhy rastlín alebo živočíchov, ktoré majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne 

ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a pôvodné biotopy. Pochádzajú najčastejšie z 

amerického kontinentu, z Ázie alebo aj iných častí sveta. 

Invázne druhy rastlín boli najčastejšie dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z 

parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Majú vysoký reprodukčný 

potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú 

každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria 

rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených 

priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). V prípade ich 

masového rozšírenia významne menia charakter biotopov, ohrozujú pôvodné druhy rastlín a 

vytvárajú homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény (zlatobyle, ambrózia palinolistá), 

iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (boľševník obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi 

problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím 

herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky.                                 

 

 

http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.html
http://www.sopsr.sk/invazne-web/
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Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných 

druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

§ 3 Povinnosti a oprávnenia osôb 

(2) Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví 

ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy 

uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa odsekov 3 a 4 a 

starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu; ak je pozemok v užívaní inej osoby, ako je 

vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. Ak ide o výskyt inváznych 

nepôvodných druhov rastlín uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie na 

lesných pozemkoch, povinnosti podľa prvej vety plní obhospodarovateľ lesa pri činnostiach 

vykonávaných v rámci bežného hospodárenia v lesoch20) a pri činnostiach vykonávaných v rámci 

plnenia opatrení určených akčným plánom (§ 6 ods. 1). 

 
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente 
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
nariaďuje: 
zákaz pestovať, rozmnožovať, šíriť alebo uvoľniť do životného prostredia inváznych nepôvodných 
druhov rastliny dreviny, ktoré sú zapísane zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich 
obavy Slovenskej republiky. 

 

Invázne nepôvodné druhy uvedené v zozname inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy 

Slovenskej republiky (ďalej len „národný zoznam“), ktorý vydá vláda Slovenskej republiky (ďalej len 

„vláda“) nariadením, je zakázané priniesť na územie Slovenskej republiky, držať, rozmnožovať, 

prepravovať okrem ich prepravy v súvislosti s ich eradikáciou, uvádzať na trh, používať, vymieňať, 

nechať rozmnožovať, chovať, pestovať alebo uvoľniť do životného prostredia. Na zaradenie 

invázneho nepôvodného druhu do národného zoznamu sa primerane použijú ustanovenia 

osobitného predpisu.  

Nariadenie vlády  SR č. 449/2019 Z. z.  ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov 

vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky: 

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 449/2019 Z. z.  
 

ZOZNAM INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN VZBUDZUJÚCICH OBAVY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

Vedecké meno Slovenské meno 

Amorpha fruticosa beztvarec krovitý 

Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá 

Fallopia sp. (syn. Reynoutria) pohánkovec (krídlatka) 

Lycium barbarum kustovnica cudzia 

Negundo aceroides javorovec jaseňolistý 

Solidago canadensis zlatobyľ kanadská 

Solidago gigantea zlatobyľ obrovská 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/150/#poznamky.poznamka-20
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/150/#paragraf-6.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/150/#paragraf-2.odsek-1
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V zmysle § 47b ods. 4 pís. h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny: 
(4)    Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje 
h)  ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín    
uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov- 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1141/2016 nadobudlo účinnosť 4.8.2016, ktorým sa prijíma 
zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014  o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 
nepôvodných druhov, ktoré nadobudlo účinnosť od 1.1.2015. 
Ďalšie druhy do zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie boli 

doplnené Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1267/2017  a Vykonávacím nariadením Komisie 

(EÚ) č. 1262/2019. 

Vyhláška č. 450/2019 Z. z.  MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania 

inváznych nepôvodných druhov rastlín:  

(1)  Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich 
obavy Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy 
Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 2. 

 
(2) Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín podľa odseku 1 zahŕňa aj nakladanie s 

biomasou3) z takto odstránených inváznych nepôvodných druhov rastlín. Spôsoby nakladania 
s biomasou podľa prvej vety sú uvedené v prílohe č. 3. 
 

(3) SPÔSOBY ODSTRAŇOVANIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN VZBUDZUJÚCICH OBAVY 
EURÓPSKEJ ÚNIE A INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN VZBUDZUJÚCICH OBAVY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

a) Bylinné druhy: 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Vykon%C3%A1vacie-Nariadenie-komisie-E%C3%9A-2016-1141.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne/files/nariadenie_IAS_1143_2014_eur_legislativa_stiahnutie.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne/files/nariadenie_IAS_1143_2014_eur_legislativa_stiahnutie.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/vykonavacie-nariadenie_2017_1263.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/nariadenie3_2019_1262.pdf
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/nariadenie3_2019_1262.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/450/#prilohy.priloha-priloha_c_2_k_vyhlaske_c_450_2019_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/450/#poznamky.poznamka-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/450/#prilohy.priloha-priloha_c_3_k_vyhlaske_c_450_2019_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/450/20200101_5217028-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/450/20200101_5217028-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/450/20200101_5217028-2.pdf
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Vedecké meno Slovenské meno Zoznam* Spôsoby odstraňovania 

Alternanthera philoxeroides
N
 papagájovec EÚ vytrhávanie, chemický spôsob 

Ambrosia artemisiifolia ambrózia palinolistá SK 
vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, orba, 
kosenie a mulčovanie, chemický spôsob 

Andropogon virginicus
N
 Fúzovec EÚ 

vykopávanie, aplikácia horúcej pary, kosenie a mulčovanie, pastva, 
chemický spôsob 

Asclepias syriaca glejovka americká EÚ 
vykopávanie, aplikácia horúcej pary, pastva, orba, kosenie a 
mulčovanie, chemický spôsob, kombinovaný spôsob 

Cabomba caroliniana
N

 kabomba karolínska EÚ vykopávanie, vytrhávanie 

Cardiospermum grandiflorum
N

 balónovec veľkokvetý EÚ 
vykopávanie (mladé jedince), vytrhávanie, vysekávanie a následné 
vykopávanie koreňov, chemický spôsob, kombinovaný spôsob 

Cortaderia jubata
N
 Kortadéria EÚ 

vykopávanie, aplikácia horúcej pary, pastva, chemický spôsob, 
kombinovaný spôsob 

Ehrharta calycina
N
 Erharta EÚ vykopávanie, pastva, chemický spôsob, kombinovaný spôsob 

Eichhornia crassipes
N

 
eichhornia nafúknutá (vodný 
hyacint) 

EÚ vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob 

Elodea nuttallii
N
 vodomor Nuttallov EÚ 

vytrhávanie, kosenie porastu pod vodou, vypustenie vodnej plochy 
(pri masovej invázii) 

Fallopia sp. (syn. Reynoutria sp.) rod pohánkovec (krídlatka) SK 
vykopávanie, aplikácia horúcej pary, kosenie a mulčovanie, nastielanie 
fóliami, chemický spôsob, kombinovaný spôsob 

Gunnera tinctoria
N
 gunera farbiarska EÚ 

vykopávanie, orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí, chemický 
spôsob 

Gymnocoronis spilanthoides
N

 
 

EÚ 
vytrhávanie, vypustenie vodnej plochy a odstránenie substrátu z dna 
(pri masovej invázii) 

Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský EÚ 

vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, orba, 
kosenie a mulčovanie, podsekávanie rýľom, orezávanie a 
odstrihávanie súkvetí a súplodí, chemický spôsob, kombinovaný 
spôsob 

Heracleum persicum
N

 boľševník perzský EÚ 

vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, orba, 
kosenie a mulčovanie, podsekávanie rýľom, orezávanie a 
odstrihávanie súkvetí a súplodí, chemický spôsob, kombinovaný 
spôsob 

Heracleum sosnowskyi
N
 boľševník Sosnovského EÚ 

vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, orba, 
kosenie a mulčovanie, podsekávanie rýľom, orezávanie a 
odstrihávanie súkvetí a súplodí, chemický spôsob, kombinovaný 
spôsob 

Humulus scandens
N

 chmeľ japonský EÚ aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, chemický spôsob 

Hydrocotyle ranunculoides
N

 pupkovník iskerníkovitý EÚ vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob 

Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá EÚ 
vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, kosenie a 
mulčovanie, chemický spôsob, kombinovaný spôsob 

Lagarosiphon major
N
 sifónovec machovitý EÚ vykopávanie, vytrhávanie 

Lespedeza cuneata
N

 lespedéza trváca EÚ 
vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, chemický 
spôsob, kombinovaný spôsob 

Ludwigia grandiflora
N

 Ludvigia EÚ vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob 

Ludwigia peploides
N
 Ludvigia EÚ vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob 

Lygodium japonicum
N

 popínavec japonský EÚ vytrhávanie, chemický spôsob 

Lysichiton americanus
N

 – EÚ vykopávanie, vytrhávanie, kosenie, chemický spôsob 

Microstegium vimineum
N

 – EÚ vytrhávanie, kosenie, pastva, chemický spôsob 

Myriophyllum aquaticum
N

 stolístok vodný EÚ vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob 

Myriophyllum heterophyllum
N
 Stolístok EÚ vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob 

Parthenium hysterophorus
N

 
 

EÚ 
vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, orba, kosenie alebo 
mulčovanie, chemický spôsob 

Pennisetum setaceum
N
 perovec veľkoklasý EÚ 

vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, chemický 
spôsob 

Persicaria 
perfoliata (syn. Polygonum 
perfoliatum)

N
 

horčiak (stavikrv) EÚ vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, chemický spôsob 

Pueraria montana var. 
lobata (syn. Pueraria lobata)

N
 

puerária horská laločnatá (puerária 
laločnatá) 

EÚ vykopávanie, vytrhávanie, pastva, chemický spôsob 

Salvinia molesta
N
 salvínia obťažná EÚ zber plávajúcich rastlín 

Solidago canadensis zlatobyľ kanadská SK 
vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, pastva, orba, 
kosenie a mulčovanie, chemický spôsob, kombinovaný spôsob 

Solidago gigantea zlatobyľ obrovská SK vykopávanie, aplikácia horúcej pary, vytrhávanie, kosenie a 
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b) Dreviny 

Vedecké meno Slovenské meno Zoznam* Spôsoby odstraňovania 

Acacia saligna
N
 akácia vŕbovitá EÚ chemický spôsob 

Ailanthus altissima pajaseň žliazkatý EÚ chemický spôsob 

Amorpha fruticosa beztvarec krovitý SK 
vykopávanie, vytrhávanie, výrub, chemický spôsob, kombinovaný 
spôsob 

Baccharis halimifolia
N
 – EÚ 

vykopávanie, vytrhávanie, výrub, chemický spôsob, kombinovaný 
spôsob 

Lycium barbarum kustovnica cudzia SK 
vykopávanie, vytrhávanie, výrub, chemický spôsob, kombinovaný 
spôsob 

Negundo aceroides javorovec jaseňolistý SK vykopávanie, vytrhávanie, chemický spôsob (injekčná metóda)  

Prosopis juliflora
N

 prozopis jahňadokvetý EÚ výrub a vyfrézovanie koreňov, chemický spôsob 

Triadica sebifera
N

 – EÚ výrub a vyfrézovanie koreňov, chemický spôsob 

Opis spôsobov odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín a podmienky ich 
odstraňovania 

Invázne nepôvodné druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na 
lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych 
nepôvodných druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, 
charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické 
vlastnosti druhu. Pri druhoch rozmnožujúcich sa aj generatívnym spôsobom je potrebné zrealizovať 
zásah pred alebo v čase kvitnutia druhu, zásadne pred začiatkom tvorby semien. Odstraňovanie 
inváznych nepôvodných druhov drevín v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom 
na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä 
hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych nepôvodných drevín druhu pajaseň žliazkatý 
(Ailanthus altissima) a druhu javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), ktoré nie sú zdrojom semien 
a sú súčasťou výsadieb verejnej zelene v zastavanom území obce, je možné realizovať postupne, 
napríklad v súlade so schváleným programom starostlivosti o dreviny. Jedince druhov pajaseň 
žliazkatý (Ailanthus altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), ktoré sú zdrojom semien, 
musia byť odstránené bezodkladne. 

1. Mechanický/fyzikálny spôsob odstraňovania  

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte 
druhu vo vodných tokoch, v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach, kde nie je 
možné použiť chemický alebo kombinovaný spôsob. 

Vykopávanie :  Tento spôsob je vhodné realizovať v čase, keď je pôda primerane vlhká a rastliny sa 
ľahko vyberajú. Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné výkop realizovať tak, že v 
pôde nezostanú zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná regenerovať. Pri vegetatívne sa 
rozmnožujúcich druhoch je vhodné tento spôsob realizovať rýľovacími vidlami, pretože použitím rýľa, 
lopaty či motyky sa zvyšuje riziko odrezania častí koreňov vedúce k obnoveniu rastu. Pri 
semenáčikoch vegetatívne sa rozmnožujúcich druhov je potrebné tento spôsob realizovať čo najskôr 
po zistení výskytu na predchádzanie rozrastaniu koreňového systému a uľahčenie vykopávania. Pri 
starších jedincoch vegetatívne sa rozmnožujúcich druhov je potrebné tento spôsob realizovať v 
období od začiatku kvitnutia až do plného kvitnutia, kedy by regenerácia z náhodne ponechaných 
častí koreňov mala byť najslabšia. Pri generatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné tento 

mulčovanie, pastva, orba, chemický spôsob, kombinovaný spôsob 



6 
 

spôsob realizovať pred alebo v čase kvitnutia, zásadne pred začiatkom tvorby semien. V prípade 
druhov Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Heracleum mantegazzianum a Pueraria 
montana var. lobata je nevyhnutné vykopať celú hlavu koreňa, pričom výkop v prípade druhu 
Heracleum mantegazzianum sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. Pri druhoch v okolí 
vodných tokov alebo druhoch rastúcich priamo v nich je potrebné vyberať jednotlivé rastliny zo 
substrátu tak, že nedôjde k odlomeniu ich častí, ktoré sú schopné regenerovať a zakoreniť. 

Aplikácia horúcej pary : Ošetrenie porastov prístrojom na aplikáciu horúcej pary sa realizuje v období 
pred kvitnutím druhu. V prípade jednoročných druhov, ako je Ambrosia artemisiifolia, Impatiens 
glandulifera, raz ročne, v prípade ostatných druhov je potrebná aplikácia viackrát ročne ako 
alternatíva kosenia. 

Odstraňovanie substrátu zo dna : Odstraňovanie substrátu zo dna je odporúčané pre druh 
Gymnocoronis spilanthoides, ak došlo k masovému výskytu druhu. Je realizované v kombinácii s 
vypustením vodnej plochy a obnažením dna, potom je možné mechanizmami odstrániť substrát 
bagrovaním a prenesením mimo vodnej plochy. Substrát je možné po presušení využiť na iné účely, 
nie však v okolí vodnej plochy na zabránenie rozšíreniu druhu. 

Zber plávajúcich rastlín : Pri druhu Salvinia molesta, ktorý vytvára na vodnej hladine súvislú vrstvu 
plávajúcich jedincov rastlín, je vhodným opatrením zber jedincov z vodnej hladiny sieťami. Hustota 
sietí má byť volená tak, že dokážu odobrať rastliny bez ich opätovného prepadu cez oká sietí. 
Následne je potrebné pozbierané jedince vyviesť mimo vodnej plochy a zabezpečiť odstránenie 
biomasy. 

Vytrhávanie : Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na 
lokalitách výskytu. Najvhodnejšie je realizovať ho v čase, keď je pôda primerane vlhká, keď sa rastliny 
ľahko vyberajú. Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné vytrhávanie vykonať tak, že v 
pôde nezostanú zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná regenerovať. 

Pastva : Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a 
mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite 
znižuje, ale bez použitia ďalších spôsobov odstraňovania k ich úplnému odstráneniu nedochádza. 
Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien alebo plodov, pretože pasúce sa zvieratá ich roznášajú 
na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k ďalšiemu rozširovaniu druhu na lokalite. 

Orba : Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach, napríklad pre druh 
Parthenium hysterophorus, Heracleum persicum a Heracleum sosnowskyi. Porast je potrebné poorať 
v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi, ako 
ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh Ambrosia artemisiifolia, odporúča sa osiatie plochy 
lucernou siatou alebo mätonohom trvácim. 

Kosenie a mulčovanie : Porast je potrebné pokosiť alebo pomulčovať pred kvitnutím druhov. Vhodné 
je opakované kosenie a mulčovanie počas sezóny. Neodporúča sa využiť metódu pri druhoch s 
vegetatívnym spôsobom rozmnožovania najmä pri druhoch viazaných na vodné plochy. Pri 
mechanickom kosení alebo mulčovaní môže dôjsť k fragmentácii rastlín a ich následnému rozšíreniu 
na nové plochy. 

Podseknutie rýľom : Tento spôsob je možné použiť pre druhy Heracleum persicum, Heracleum 
sosnowskyi a Heracleum mantegazzianum. Sekanie rýľom sa vykonáva pod pôdnym povrchom, kde 
sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni povrchu alebo tesne 
pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastliny. Sekanie je potrebné vykonávať v období 
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nezrelých, zelených semien, nie neskôr, nakoľko v danom období môže byť rastlina po takom zásahu 
odstránená celá a nedôjde k rozšíreniu semien. 

Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí : Tento spôsob sa používa pri druhoch Heracleum 
persicum, Heracleum sosnowskyi, Heracleum mantegazzianum a Gunnera tinctoria. Realizuje sa na 
kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených plodov. Potrebné je 
dbať na nevypadávanie plodov pri manipulácii s nimi. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné 
spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa 
zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj 
súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať. 

Výrub : Uplatňuje sa pre dreviny. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. 
októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Na potlačenie 
následného zmladenie zo spiacich púčikov sa aplikuje na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného 
herbicídu alebo riedeného maximálne v pomere 1:1. Na potlačenie zmladenia zo spiacich púčikov 
možno využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Z hľadiska predchádzania tvorbe 
koreňových a pňových výmladkov je vhodnejšie použiť chemickú likvidáciu (injekčná metóda) a k 
výrubu pristúpiť len pri možnom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku 
škody na majetku. 

Vypustenie vodnej plochy : Pri masovom rozšírení niektorých vodných druhov rastúcich vo vodných 
plochách je jednou z možností odstraňovania vypustenie vodnej nádrže a ponechanie bez vody počas 
zimných mesiacov, keď zvyšky rastlín premrznú. Je možné tiež prekryť a zatieniť plochu s výskytom 
druhu geotextíliami až do úhynu všetkých jedincov druhu. 

Nastielanie fólie : Ide o mechanickú metódu využiteľnú napríklad pri druhoch rodu Fallopia sp., keď 
sa plocha s výskytom druhu zakryje pevnou a nepriepustnou fóliou s minimálnou hrúbkou 1 mm 
(využiteľnou napríklad na dná záhradných jazierok), zafixuje a ponechá sa zakrytá minimálne dva 
roky. Plochu je vhodné prekryť s dostatočným presahom po okrajoch porastu invázneho druhu na 
predchádzanie vzídeniu rastlín z podzemkov na okrajoch. Následne sa po odkrytí skontroluje stav 
výskytu druhu, a ak sa neobjavia, aplikuje sa výsev konkurenčne silnejšími druhmi ako lucerna siata 
alebo mätonoh trváci. 

2. Chemický spôsob odstraňovania 

 Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu. Na odstránenie rastlín možno využiť 
autorizované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy), ktoré sú účinné pre biologickú skupinu rastlín 
(jednoklíčnolistové, dvojklíčnolistové, papraďorasty). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú 
aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre väčšinu 
druhov okrem druhov Cabomba caroliniana a Lagarosiphon major, ktoré rastú priamo vo vode a 
nevyrastajú nad vodnú hladinu. Pri aplikácii herbicídov je potrebné zvážiť aj negatívny vplyv na 
okolité druhy, pretože druhy Persicaria perfoliata a Pueraria montana var. lobata sú liany obrastajúce 
dreviny a druhy Eichhornia crassipes, Hydrocotyle ranunculoides, Ludwigia grandiflora, Ludwigia 
peploides, Lysichiton americanus, Myriophyllum aquaticum rastú na okraji alebo priamo vo vodných 
tokoch alebo mokradiach, kde vytvárajú súvislé porasty na hladine. Chemický spôsob je vhodné 
využívať až vtedy, ak je výskyt invázneho nepôvodného druhu rozsiahly a mechanický spôsob 
odstraňovania by už bol neefektívny, časovo a finančne náročný. Použitý herbicíd musí byť zvolený 
tak, že nespôsobí úhyn vodných organizmov v okolí jeho aplikácie. Pri druhoch rodu Fallopia sp. je 
vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na 
jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom 
odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku 
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do stoniek (injekčná metóda). Pri vzrastlých jedincoch drevín je vhodné použiť injekčnú metódu, pri 
ktorej sa aplikuje koncentrovaný herbicíd priamo do navŕtaných otvorov alebo zásekov do stonky 
alebo kmeňa rastliny, bez jej likvidácie. Herbicíd sa dávkuje v množstve 2 ml koncentrovaného 
herbicídu na jeden navŕtaný otvor alebo zásek. Počet navŕtaných otvorov alebo zásekov je závislý od 
hrúbky stonky – 1 navŕtaný otvor/zásek na každých 7,5 cm obvodu. Záseky a navŕtané otvory je 
potrebné urobiť pravidelne po celom obvode kmeňa. Termín aplikácie je v čase vegetácie, kým sú 
rastliny olistené. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch 
rokoch od aplikácie na predchádzanie koreňovej výmladnosti predčasným odstránením nadzemnej 
biomasy. Pri možnom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na 
majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča 
primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní 
bezpečnostných predpisov. Následne je nevyhnutné vykonať zásahy injekčnou metódou do 
koreňových výmladkov. Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia 
osobitného predpisu.4 ) 

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania 

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná 
chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (výrubom, zrezaním 
alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín 
(herbicíd). Kombinovaný spôsob odstraňovania nie je vhodný pre druhy, ktoré sa vyskytujú na 
vodných plochách a rozmnožujú sa aj vegetatívne. Pri mechanickom odstraňovaní uvedených druhov 
môže dôjsť k fragmentácii rastlín a ich rozšíreniu na nové plochy. Pri kombinovanom spôsobe 
odstraňovania je pri použití chemických prípravkov potrebné dodržať ustanovenia osobitného 
predpisu. 5 ) 

 

Príloha č. 3 k vyhláške č. 450/2019 Z. z.: 

Spôsoby nakladania s biomasou z inváznych nepôvodných druhov rastlín 

1. Kompostovanie - Kompostujú sa sterilné rastliny alebo ich časti, ktoré ešte nevytvárajú semená ani 
plody. Pri druhoch rodu Fallopia sp. sa kompostujú nadzemné časti rastlín.  

2. Spálenie - Ak rastliny už tvoria semená alebo plody, je potrebné ich najprv vysušiť takým 
spôsobom, že nemôže dôjsť k rozšíreniu ich semien alebo plodov do okolia a následne vysušené 
rastliny spáliť v súlade s osobitným predpisom.  

3. Štiepkovanie - Štiepku je možné využiť na mulč, ak nie sú zoštiepkované jedince drevín so 
semenami.  

4. Skrmovanie - Pokosenú biomasu z inváznych nepôvodných druhov rastlín je možné využiť aj na 
skŕmenie hospodárskymi druhmi zvierat.  

5. Iné spôsoby - Iné spôsoby spracovania biomasy podľa osobitného predpisu. 
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Invázne bylinné druhy 

Ambrosia artemisiifolia L. – ambrózia palinolistá 

Rad: Asterales 
Čeľaď: Asteraceae 

Zaradenie 

Invázny druh v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

                 

        Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR: Je to silný peľový alergén! 

Pôvod 

Pôvodný areál výskytu druhu je v Severnej Amerike. Do Európy sa dostal                                                                             
s najväčšou pravdepodobnosťou náhodne spolu s osivom. 

Ekológia 

Nakoľko ide o jednoročnú bylinu, jej životná stratégia je postavená na produkcii veľkého množstva 
ľahko klíčiacich semien, ktoré sú roznášané vetrom na veľké vzdialenosti. Nemá osobitné nároky na 
podmienky stanovišta a preto dokáže rásť aj popri cestách a na opustených miestach. 

 

Opis druhu 

Jednoročná bylina s rozkonárenou, chlpatou až plstnatou stonkou, 
ktorá dorastá do výšky 20 až 150 cm. V spodnej časti stonky sú listy 
prevažne proti stojné, v hornej časti byle striedavé. Listy sú 
tmavozelené, na rube listu sivozelené, chlpaté, dvakrát perovito 
strihané. Druh kvitne v závislosti od podmienok lokality od augusta do 
októbra. Kvety sú jednodomé. Samčie úbory sú žlté, mnohokveté 
(môžu obsahovať aj 200 samčích kvetov) a nachádzajú sa na koncoch 
jednotlivých rozkonárených bylí. Samičie kvety sú jednokveté, 
umiestnené v pazuchách horných listov. Plodom je svetlohnedá nažka. 

 

https://www.zahrada-sk.com/sfd/sk/ambrosia-artemisiifolia/ https://www.nahuby.sk/obrazok_detail

.php?obrazok_id=297359  

https://www.dreamstime.com/ambrosi

a-artemisiifolia-known-as-common-

ragweed-ambrosia-artemisiifolia-

known-as-common-ragweed-annual-

ragweed-low-ragweed-

image127281974  

https://www.zahrada-sk.com/sfd/sk/ambrosia-artemisiifolia/
https://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=297359
https://www.nahuby.sk/obrazok_detail.php?obrazok_id=297359
https://www.dreamstime.com/ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-annual-ragweed-low-ragweed-image127281974
https://www.dreamstime.com/ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-annual-ragweed-low-ragweed-image127281974
https://www.dreamstime.com/ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-annual-ragweed-low-ragweed-image127281974
https://www.dreamstime.com/ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-annual-ragweed-low-ragweed-image127281974
https://www.dreamstime.com/ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-annual-ragweed-low-ragweed-image127281974
https://www.dreamstime.com/ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-ambrosia-artemisiifolia-known-as-common-ragweed-annual-ragweed-low-ragweed-image127281974
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Rozšírenie v SR 

Z polí, kde sa dostal spolu s osivom sa postupne rozšíril popri cestách, železničných tratiach aj do 
ostatných častí krajiny. Dnes ho môžeme zaznamenať najmä v južných častiach Slovenska, ale nálezy 
sú zaznamenané aj z kotlín stredného a severného Slovenska. 

Metódy odstraňovania 

Nakoľko ide o jednoročnú bylinu, sú najvhodnejšie metódy mechanického charakteru. Zásah je vždy 
potrebné realizovať v období pred kvitnutím druhu, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu 
semien. 
Pri ojedinelom výskyte sa môže využívať vytrhávanie alebo výkop rastlín. Väčšie porasty sa kosia 
alebo mulčujú. Vhodné je zrealizovať tento zásah opakovane, nakoľko rastlina dokáže v danom roku 
opätovne narásť. Účinná je aj pastva oviec alebo dobytka. Na okrajoch využívanej ornej pôdy sa môžu 
porasty druhu aj poorať a následne osiať lucernou siatou alebo mätonohom trvácim. Zásahy je 
potrebné na lokalite opakovať niekoľko rokov po sebe, pretože sa v pôde môže nachádzať zásoba 
semien, ktoré klíčia postupne. 
Môže sa použiť aj postrek porastu druhu registrovaným prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom), 
ale nakoľko sú účinné mechanické spôsoby odstraňovania, odporúčame využívať tieto. 

 

Asclepias syriaca – glejovka americká 

Rad: Gentianales 
Čeľaď: Asclepiadaceae 

 

Fotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.       Fotodokumentácia: RNDr. Alžbeta Szabóová 

Opis druhu 

Trváca bylina so sivasto chlpatou byľou, zvyčajne len málo rozkonárenou alebo nerozkonárenou, 
ktorá pri poranení roní bielu šťavu. Rastlina dorastá až do výšky 2 metre. Má hrubý dužinatý plazivý 

 

 
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=98  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=98  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/asclepias_syriaca_j_kostal1-e1463051478187.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/asclepias_syriaca_plody-foto_a.szab%C3%B3ov%C3%A1-e1463051490445.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Asclepias-syriaca-1-plody-foto-A.Szab%C3%B3ov%C3%A1.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=98
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=98
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podzemok, z ktorého vyrastajú nové byle. Listy sú protistojné, podlhovasto vajcovité, celistvo 
okrajové. Na vrchnej strane sú tmavozelené hladké, na spodnej strane husto sivasto chlpaté. Druh 
kvitne v júni až júli voňavými ružovými kvetmi, ktoré sú sústredené do vrcholových okolíkov 
polguľovitého tvaru. Plody majú tvar podlhovasto vajcovitých mechúrikov, v ktorých sa vytvoria 
semená s dlhým bielym páperím. Rastlina je jedovatá. 

Pôvod 

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bola dovezená ako medonosná, ale aj okrasná rastlina. 

Ekológia 

Rozmnožuje sa generatívne (semenami, ktoré sa pomocou páperia ľahko šíria vetrom) aj vegetatívne 
(rozrastaním plazivého podzemku a tvorbou nových bylí). 

Rozšírenie v SR 

Je to skôr teplomilnejší druh, ktorý sa na Slovensku šíri najmä v južných oblastiach Slovenska, popri 
poliach, viniciach, vodných tokoch a cestách. 

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, 
kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a 
vyberiete si konkrétny druh – Asclepias syriaca. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné pozrieť 
aj na linku. 

Metódy odstraňovania 

Vhodným spôsobom odstraňovania je jeho pravidelné kosenie niekoľkokrát ročne, aby sa rastlina 
oslabila. Ak je zrealizované len jedno kosenie za rok, musí byť v období pred kvitnutím druhu, aby sa 
zabránilo prípadnému vytvoreniu semien a tým aj ďalšieho rozšírenia druhu. 
Druh sa môže aj zaorávať, ak rastie na okraji polí. Pri menších porastoch je účinné aj vykopávanie 
alebo vytrhávanie rastlín. Vtedy je však potrebné odstrániť z pôdy celý podzemok, aby z 
ponechaného zvyšku rastlina opäť nevyrástla. 
Využíva sa aj chemické odstraňovanie postrekom prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom), 
prípadne tzv. kombinovaný spôsob odstraňovania, kedy sa porast najprv pokosí a nanovo narastené 
rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom. 

 

 

 

 

 

 

 

http://webgis.biomonitoring.sk/
http://www.biomonitoring.sk/OccurenceData/OccurenceRecordMap/OccurenceRecordListMapBot/?SearchText=Asclepias+s&FilterState=hide&SortInfo=Created-1&OccurenceRecordType=botanika&Accessibility=&ValidationStatus=&MappingDateFrom=&MappingDateTo=&OccurenceScaleID=&EtageCode=&TaxonomyID=&TaxonIsExpansive=&projectIDs=&observerIDs=&taxonIDs=&habitatIDs=
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Fallopia sp. – rod pohánkovec 

Zahŕňa druhy 
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. – pohánkovec japonský 
Fallopia x bohemica (Chrtek et Chrtková) J. P. Bailey – pohánkovec český 
Fallopia sachalinensis (F. Schmidt) Ronse Decr. – pohánkovec sachalinský 

Rad: Polygonales 
Čeľaď: Polygonaceae 

 

       
Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová                           Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová 

                                                                      
Fotodokumentácia: Ing. M. Langer 

 
 

 

 

 

 

Synonymá 
Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica 

 

Opis druhu 

Všetky tri druhy rodu sú statné trváce byliny s 
bohato rozkonárenými podzemkami, z ktorých 
vyrastajú jednotlivé byle. Tie sú zelenej farby s 
červenými škvrnami, článkované, duté, v hornej 
časti bývajú rozkonárené. Dorastajú až do výšky 3 
metrov. Listy na nich vyrastajú striedavo. 
Pohánkovec japonský má listy široko 
trojuholníkovité s uťatou alebo tupo klinovito 
zúženou bázou, dlhé 10 – 17 cm a 8 – 12 cm široké. 
Pohánkovec sachalinský má listy väčšie, 
podlhovasto vajcovité, na báze hlboko srdcovité, 25 
– 35 cm dlhé a 15 – 25 cm široké. 
Pohánkovec český má listy široko vajcovité, na 
vrchole končisté a na báze plytko srdcovité až 
klinovito zakončené, 15 – 23 cm dlhé a 19 – 20 cm 
široké. 
Všetky druhy kvitnú väčšinou v auguste až 
septembri. Tvoria metliny zložené zo zväzkov rôzne 
dlhých paklasov zelenobielych až žltobielych kvetov. 
Plodom je trojhranná nažka, ale zvyčajne v našich 
podmienkach nevytvára plody. 

 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=101  
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=101  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/fallopia_013-e1463051521252.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/fallopia_detail-e1463051534795.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=101
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=101
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Pôvod 

Druhy pohánkovec japonský a pohánkovec sachalinský pochádzajú z Ázie, kde majú centrum 
rozšírenia na japonských ostrovoch. Pohánkovec sachalinský sa vyskytuje aj na ruskom ostrove 
Sachalin a Kurilských ostrovoch a pohánkovec japonský aj v Číne a Kórei. Do Európy boli druhy 
dovezené ako medonosné a okrasné rastliny. 
Pohánkovec český je kríženec, ktorý vznikol skrížením pohánkovca japonského s pohánkovcom 
sachalinským na území Európy. 

Ekológia 

Rastú na opustených nevyužívaných miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ciest, 
železníc, ale rozširujú sa aj na pôvodné biotopy (lúky, do brehových porastov). Uprednostňujú vlhšie 
miesta, bohatšie na živiny, ale nájdeme ich aj na iných miestach. Často vytvárajú rozsiahle husté 
porasty, pod ktorými už nedokážu existovať žiadne iné druhy rastlín. Dokážu prerásť aj asfalt a betón. 
Šíria sa predovšetkým vegetatívne – podzemkami, ktoré v niekoľkých vrstvách pod sebou prerastajú 
pôdu, rozkonárujú sa a vyrastajú z nich nové byle. 

Rozšírenie v SR 

Všetky tri druhy rodu sa vyskytujú viac-menej už na celom území Slovenska, kde tvoria zvyčajne 
rozsiahle porasty na nevyužívaných miestach. 

Metódy odstraňovania 

Pri týchto druhov je účinný najmä chemický spôsob s použitím registrovaných prípravkov na ochranu 
rastlín (herbicídov), ktorými sa porast pohánkovcov postrieka. Najvhodnejšie obdobie je na jeseň v 
čase kvitnutia druhu. Dôležité je, aby v danom roku nebolo predtým do porastu zasahované iným 
(mechanickým) spôsobom. PO aplikácii herbicídu sa porast skontroluje, či celý porast po postreku 
zhnedol a vyschol. Ak nie, je potrebné zásah zopakovať na ostávajúce zelené časti. Potom sa 
vyschnutý porast ponechá cez zimu premrznúť a na jar sa odstránia uschnuté časti rastlín. 
Môže sa pri menších porastoch využívať aj kosenie alebo mulčovanie v čase pred kvitnutím rastlín, 
pričom je najlepšie opakovať zásah viackrát ročne a takýto zásah je potrebné uskutočniť niekoľko 
rokov po sebe. Osamotené rastliny sa môžu aj vykopávať. 
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Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier – boľševník obrovský 

Rad: Apiales 
Čeľaď: Apiaceae 

            

   Fotodokumentácia: Mgr. Katarína Sujová, PhD. a Ing. Zuzana Václavová 

Opis druhu 

Ide o dvojročnú rastlinu, ktorá dorastá až do výšky 2 – 5 metrov. Jej byľ je hrubá, pozdĺžne ryhovaná, 
červeno škvrnitá, dutá, v hornej časti môže byť aj rozkonárená. Spodné listy v listovej ružici sú veľké, 
niekedy až 150 cm dlhé, trojpočetné, hlboko ostro vykrajované. Listy nachádzajúce sa na stonke 
vyššie sa postupne zmenšujú. Na vrchole stonky sa vytvára v období od júna do júla, mohutné 
súkvetie tvorené desiatkami okolíkov, zložených z drobných bielych kvetov. V priemere má súkvetie 
aj 50 cm. Druh je aj samoopelivý, takže aj jedna osamotená rastlina dokáže vytvoriť semená. Tie sú 
produkované v desiatkach tisícoch (v priemere 20 – 30 tis. semien). 

Pozor 

Spôsobuje vážne poškodenia kože podobné popáleninám! V šťave v listoch a stonke sa nachádzajú 
fototoxické furanokumaríny, ktoré reagujú na svetlo a spôsobujú ťažké poleptania kože a vytvorenie 
vodnatých pľuzgierov. Po ich zahojení, ktoré trvá aj niekoľko týždňov, ostávajú na koži jazvy. 

 
 

 

 

Pri manipulácii s druhom je nevyhnutné využívať 
ochranné pomôcky, vrátane respirátorov (na ochranu 
pred prípadným rozptýlením štiav v ovzduší). 
Je dôležité upozorniť najmä deti, aby sa v blízkosti tohto 
druhu nehrali, nevyužívali jeho duté stonky ako 
„píšťalky“ alebo „ďalekohľady“, čím by si mohli spôsobiť 
vážne poranenia tváre a dýchacieho ústrojenstva. 

 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104  http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Foto9_kvitnuci.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Foto3_reakcia-na-bolsevnik_popalenia-II-stupna.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Foto6_sukvetie.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/steril.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104
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Pôvod 

Druh pochádza zo západnej časti Kaukazu. Do ostatnej časti Európy bol dovezený ako okrasná 
rastlina. 

Ekológia 

Rastie najmä na vlhších živnejších pôdach, napr. popri vodných tokoch. Na mieste zvykne pomerne 
rýchlo obsadiť priestor, nakoľko už skoro na jar vytvára veľké listy, ktoré zatienia pôvodnú vegetáciu a 
postupne ju vytlačia. Šíri sa predovšetkým semenami, ktoré dokážu v pôde prečkať roky (klíčivosť si 
zachovávajú aj po 7 rokoch). Sú pomerne veľké a ľahké, prenášané vetrom ale najmä vodou na väčšie 
vzdialenosti. 

Rozšírenie v SR 

Na Slovensku sa vyskytuje najmä v severnejších častiach Slovenska od západu až po východ, kde sa 
vyskytuje najmä v okolí vodných tokov, na vlhších lúkach, okrajoch lesných porastov, ale aj na iných 
menej využívaných miestach. 

Metódy odstraňovania 

Využívajú sa mechanické ale aj kombinované spôsoby odstraňovania. Pri menších porastoch alebo 
jednotlivých rastlinách je možné využívať vykopávanie, kedy je potrebné odstrániť predovšetkým 
hlavu koreňa (minimálne do hĺbky 20 cm). Semenáčiky je možné aj vytrhávať (za použitia 
dostatočných ochranných pomôcok). Väčšie porasty sa odporúčajú kosiť alebo mulčovať, zásadne v 
období pred kvitnutím druhu, aby nedošlo k vytvoreniu semien.  

 

 

 

 

Zásah je potrebné v priebehu roka zopakovať. Konkrétne pri 

tomto druhu sa využíva aj sekanie koreňových rozmnožovacích 

púčikov pod pôdnym povrchom pomocou rýľa, v čase, keď 

druh vytvára semená, ktoré sú ešte zelené – nezrelé. 

Účinnou metódou odstraňovania druhu je ostrihávanie 

nezrelých súplodí, približne 2 až 3 týždne po odkvitnutí druhu 

(v závislosti od počasia), keď sú vytvorené ešte len nezrelé 

semená. Takéto súplodie sa odstrihne, umiestni do igelitového 

vreca, tak aby semená neopadli a na vhodnom mieste sa spáli. 

Odstrihnutím súplodí jeden až dvakrát počas vegetačnej sezóny 

(podľa toho koľkokrát druh zakvitne), sa rastlina oslabí alebo 

zahynie. Na potlačenie populácie druhu sa dá využiť aj pastva 

oviec alebo dobytka, ktoré spásajú jeho listové ružice. 

Optimálne je to v čase, keď druh ešte nekvitne. 

Pri odstraňovaní druhu sa využíva aj postrek jeho porastu 

registrovaným prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom) s 

účinnou látkou glyfosát alebo kombinovaný spôsob 

mechanického a chemického odstraňovania. Vtedy sa porasty 

druhu najprv mechanicky odstránia (pokosia alebo zmulčujú) a 

následne po opätovnom narastení rastliny sa postriekajú 

herbicídom. 
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Obr%C3%A1zok1.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=104
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Impatiens glandulifera Royle – netýkavka žliazkatá 

Rad: Ericales 
Čeľaď: Balsaminaceae 

                                                                                          
Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová 

Opis druhu 

Je to až 3 metre vysoká jednoročná bylina, ktorej stonka je dutá a pomerne hrubá. V spodnej časti môže 
byť až 5 cm široká. Listy sú dlhé až 30 cm, kopijovité, na okraji pílkovité, v dolnej časti listu žliazkaté. V 
dolnej časti byle vyrastajú striedavo, v hornej časti sú listy protistojné alebo rastú v praslene. Kvitne od 
júna do septembra veľkými ružovými kvetmi. Tie sú zoskupené v menších strapcoch. Majú silnú sladkú 
vôňu. Plodom je podlhovastá tobolka, ktorá pri dotyku praská a vystreľuje semená do okolia. 

Pôvod 

Pochádza z Ázie, zo západnej časti Himalájí. Bola dovezená ako okrasná rastlina do parkov. 

Ekológia 

Rastie najčastejšie v okolí vodných tokov, na vlhších humóznejších pôdach. Má radšej zatienené miesta, 
preto ju nájdeme aj v lužných lesoch. Šíri sa predovšetkým generatívne (semenami). Ako jednoročná 
rastlina je špecializovaná na tvorbu veľkého množstva semien, ktoré sú už pri najmenšom dotyku alebo pri 
silnejšom vetre vystreľované do okolia. 

Rozšírenie v SR 

Z parkov a pôvodných výsadieb sa druh rozšíril do okolia a v súčasnosti ho nájdeme viac-menej na celom 
území Slovenska, najmä popri vodných tokoch spolu s inými inváznymi druhmi. 

 

 

 

 

Metódy odstraňovania 

Využívajú sa predovšetkým mechanické spôsoby odstraňovania, pretože sa druh vyskytuje v okolí vodných 
tokov. Účinné je kosenie niekoľkokrát ročne, ktoré by malo byť zrealizované ešte pred kvitnutím druhu, 
aby sa zabránilo tvorbe semien. V dostupných lokalitách sa môže využívať aj pastva dobytka. Menšie 
porasty sa dajú eliminovať aj vykopávaním alebo vytrhávaním rastlín. Využíva sa aj chemické 
odstraňovanie postrekom porastu registrovaným prípravkom na ochranu rastlín (herbicídom) s účinnou 
látkou glyfosát, pričom sa musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo vplyvom herbicídu k 
znečisteniu vodného toku a negatívnemu vplyvu na živočíchy. Účinný je aj kombinovaný spôsob, kedy sa 
porast najprv pokosí a nanovo narastené rastliny sa ešte v tom istom roku postriekajú herbicídom. 

 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=107  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/impatiens_glandulifera-e1463051622500.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/foto1_detail-e1463051559589.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=107
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Solidago canadensis L. – zlatobyľ kanadská 

Rad: Asterales 
Čeľaď: Asteraceae 

         

Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová    

Opis druhu 

Trváca rastlina dorastajúce do výšky 50 až 150 cm. Byle sú drsno chlpaté, husto olistené. Listy 
vyrastajú z byle striedavo, sú kopijovité, dlho končisté, ostro pílkovité, smerom ku vrcholu stonky 
zmenšujúce sa. Súkvetie je chocholíkatá metlina, tvorená úbormi drobných žltých kvetov. Okrajové 
jazykovité samčie kvety sú len trocha dlhšie ako vnútorné samičie kvety terča. Kvitne v auguste až 
októbri. Plodom sú nažky s jemným páperím na okraji. 

POZOR: Je to silný peľový alergén! 

Pôvod 

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol druh dovezený ako medonosná a okrasná rastlina. 

Ekológia 

Nemá osobitné nároky na pôdu a vlhkosť v pôde. Nájdeme ho na antropogénnych biotopoch, v 
sídlach, v okolí vodných tokov, na nelesných aj v lesných biotopoch. Šíri sa oboma spôsobmi, 
vegetatívne aj generatívne. Prevažuje šírenie semenami, ktoré sú ľahké a pomocou páperia na 
nažkách sú roznášané na veľké vzdialenosti. Semená dokážu dozrieť aj na odtrhnutej rastline, ak je na 
mieste ponechaná a nedošlo k jej likvidácii. Vegetatívnym spôsobom sa šíri pomocou plazivého 
rozkonáreného podzemka, z ktorého vyrastajú nové rastliny. 

https://www.pflanzen-vielfalt.net/wildpflanzen-a-

z/%C3%BCbersicht-a-h/goldrute-kanadische/ 

https://www.pflanzen-vielfalt.net/wildpflanzen-a-z/%C3%BCbersicht-a-h/goldrute-kanadische/
https://www.pflanzen-vielfalt.net/wildpflanzen-a-z/%C3%BCbersicht-a-h/goldrute-kanadische/
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Metódy odstraňovania 

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred 
kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Možná je aj pastva oviec 
alebo dobytka, prípadne pooranie, ak sa porasty druhu vyskytujú na okrajoch polí (na ornej pôde). Pri 
menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín. 
Používa sa aj chemický spôsob s aplikáciou herbicídneho prípravku (tzn. prípravku na ničenie rastlín, 
ktorým sa porast postrieka) alebo kombináciou kosenia a následného postriekania herbicídom, keď 
rastliny opätovne vyrastú po pokosení. Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou! 

 

Solidago gigantea Ait. – zlatobyľ obrovská 

Rad: Asterales 
Čeľaď: Asteraceae 

                                       
Fotodokumentácia: Mgr. Katarína Sujová, PhD. 

Rozšírenie v SR 

Rastie na opustených miestach s 
narušenou vegetáciou, ktoré v 
súčasnosti nie sú využívané, napr. 
rumoviská, zarastajúce pasienky, 
okolia polí. Tiež ich nájdeme v 
okolí vodných tokov, ciest, 
železníc, na nelegálnych 
skládkach, ale aj v redších lesoch 
na juhu Slovenska, kde vytvára 
podrast. Vyskytuje sa viac-menej 
už na celom území Slovenska. 

 
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=110  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=113  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Solidago-005.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Solidago-009.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/Solid_gigantea.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/IM000865_detail.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=110
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=113


19 
 

Opis druhu 

Trváca rastlina dorastajúce do výšky 50 až 250 cm. Byle sú holé, len v čase kvitnutia môžu byť aj 
riedko chlpaté, v dolnej časti väčšinou červenkasté. Listy sú striedavé, kopijovité, od polovice listu na 
okraji pílkovité. Súkvetie je metlina, tvorená oblúkovito ohnutými strapcami s úbormi drobných 
žltých kvetov, smerujúcich nahor. Okrajové jazykovité samčie kvety sú dlhšie ako vnútorné samičie 
kvety terča. Kvitne od augusta do septembra, prípadne októbra. Plodom sú nažky s jemným páperím 
na okraji. 

POZOR: Je to silný peľový alergén! 

Pôvod 

Pochádza zo Severnej Ameriky. Do Európy bol druh dovezený ako medonosná a okrasná rastlina 
podobne ako Solidago canadensis. 

Ekológia 

Nemá zvýšené nároky na pôdu a vlhkosť v pôde. Nájdeme ho často v okolí vodných tokov, v riedkych 
lesných porastoch, ale aj na antropogénnych biotopoch. Šíri sa vegetatívne aj generatívne 
(semenami). Tvorí veľký počet semien, ktoré sú ľahké a pomocou páperia sú roznášané vetrom na 
nové lokality. Vegetatívnym spôsobom sa šíri pomocou plazivého rozkonáreného podzemka, z 
ktorého vyrastajú nové rastliny. 

Rozšírenie v SR 

Rastie na opustených miestach s narušenou vegetáciou, v okolí vodných tokov, ale aj v redších lesoch 
na juhu Slovenska, kde tvorí podrast. Vyskytuje sa viac-menej už na celom území Slovenska. 

Aktuálne zmapované rozšírenie druhu je možné pozrieť na stránke http://webgis.biomonitoring.sk/, 
kde si v hornom ľavom rohu vyberiete ikonu “Mapové vrstvy”, vo vrstvách označíte výskytové dáta a 
vyberiete si konkrétny druh – Solidago gigantea. Obmedzený počet do 500 záznamov je možné 
pozrieť aj na nasledovnom linku. 

Metódy odstraňovania 

Vhodným spôsobom odstraňovania je kosenie alebo mulčovanie porastov zlatobyle v čase pred 
kvitnutím rastlín, aby sa zabránilo tvorbe a následnému rozšíreniu semien. Možná je aj pastva oviec 
alebo dobytka, prípadne pooranie, ak sa porasty druhu vyskytujú na okrajoch polí (na ornej pôde). Pri 
menších porastoch sa môže využívať vykopávanie a vytrhávanie rastlín. 
Používa sa aj chemický spôsob s aplikáciou herbicídneho prípravku (tzn. prípravku na ničenie rastlín, 
ktorým sa porast postrieka) alebo kombináciou kosenia a následného postriekania herbicídom, keď 
rastliny opätovne vyrastú po pokosení. Všetky zásahy je potrebné opakovať niekoľko rokov za sebou! 

 

 

 

 

http://webgis.biomonitoring.sk/
http://www.biomonitoring.sk/OccurenceData/OccurenceRecordMap/OccurenceRecordListMapBot/?SearchText=solidago+gigan&FilterState=hide&SortInfo=Created-1&OccurenceRecordType=botanika&Accessibility=&ValidationStatus=&MappingDateFrom=&MappingDateTo=&OccurenceScaleID=&EtageCode=&TaxonomyID=&TaxonIsExpansive=&projectIDs=&observerIDs=&taxonIDs=&habitatIDs=
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Invázne dreviny 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – pajaseň žliazkatý 

Rad: Sapindales 
Čeľaď: Simaroubaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôvod 

Druh pochádza z Ázie (Číny). Do Európy 
bol dovezený ako okrasná drevina, ktorá 
sa neskôr pre nízke nároky na podmienky 
prostredia začala využívať na rekultivácie. 

 

Opis druhu                                                                           

Pajaseň žliazkatý je dvojdomá drevina (strom), ktorá 
dorastá do výšky 20 až 25 metrov. Kôra na kmeni je 
hladká, sivohnedá. Listy sú protistojné, nepárno perovité, 
40 – 60 cm dlhé, so sýto oranžovou stopkou. Sú lesklé, 
tmavozelené, tvorené 11 až 16 lístkami kopijovitého 
tvaru, na okraji viac-menej celo okrajovými. V jesennom 
období majú výraznú oranžovo červenú až červenú farbu. 
Listy po rozmrvení v ruke nepríjemne zapáchajú. Kvety sa 
vytvárajú v júni až auguste. Sú jednopohlavné, malé, 
päťpočetné, sústredené vo vrcholových metlinách. Majú 
výraznú, nie peknú vôňu. Plodom sú podlhovasté krídlaté 
nažky. 

 

Ekológia 

Je nenáročný na podmienky, tolerantný 
voči suchu a soliam v pôde. Zaraďujeme 
ho medzi rýchlorastúce druhy. V prvom 
roku života môže dorásť až do výšky 2 
metrov. Do pôdy vylučuje koreňmi 
alelopatické látky, ktoré bránia rastu 
iných druhov drevín. Alelopatický účinok 
majú aj jeho listy. Šíri sa vegetatívne aj 
generatívne. Vytvára veľké množstvo 
koreňových výmladkov, z ktorých vyrastú 
nové jedince (stromy). Po zrezaní kmeňa, 
sa vytvorí okolo pňa hustý porast 
výmladkov. Na jeseň produkuje ľahké 
semená, ktoré sú vetrom roznášané na 
väčšie vzdialenosti a pomerne dobre 
klíčia. 

 

https://antropocene.it/en/2018/10/31/ailanthus-altissima/  

https://www.liberaldictionary.com/ailanthus/ailanthus-

altissima-tree-of-heaven-van-den-berk-nurseries/  

https://www.dreamstime.com/ailanthus-altissima-tree-multicolored-

leaves-close-up-image121796422  

https://antropocene.it/en/2018/10/31/ailanthus-altissima/
https://www.liberaldictionary.com/ailanthus/ailanthus-altissima-tree-of-heaven-van-den-berk-nurseries/
https://www.liberaldictionary.com/ailanthus/ailanthus-altissima-tree-of-heaven-van-den-berk-nurseries/
https://www.dreamstime.com/ailanthus-altissima-tree-multicolored-leaves-close-up-image121796422
https://www.dreamstime.com/ailanthus-altissima-tree-multicolored-leaves-close-up-image121796422
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Rozšírenie v SR 

Z pôvodných výsadieb sa druh rozšíril a v súčasnosti sa najmä na južnom Slovensku masovo vyskytuje 
v lesných porastoch (najmä na pieskových pôdach v okolí Dunaja), popri cestách, na nevyužívaných 
plochách ale aj v okolí vodných tokov. 

Metódy odstraňovania 

Pri tomto druhu je zakázané jeho výlučne mechanické odstraňovanie výrubom! Je potrebné použiť 
tzv. injekčnú metódu, pri ktorej sa aplikuje priamo do kmeňa stojaceho stromu registrovaný 
prípravok na ochranu rastlín (herbicíd) na báze glyfosátu. Šikmo dole sa do kmeňa vyvŕta dierka, 
alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou, do ktorého sa vstreknú 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 
g/l). Záseky, resp. vyvŕtanie do kmeňa je potrebné realizovať každých 7,5 cm obvodu kmeňa. 
Najvhodnejší termín aplikácie je leto až začiatok jesene (v mesiacoch júl až september) za suchého 
počasia, kedy sa herbicíd po aplikácii rýchlo vstrebáva do dreva. Takto ošetrené jedince sa 
ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú a až následne sa po úplnom vyschnutí môžu vypíliť. 

 

Amorpha fruticosa L. – beztvarec krovitý 

Rad: Fabales 
Čeľaď: Fabaceae 

  

 

 

 

Opis druhu 

Ker dekoratívneho vzhľadu, zvyčajne málo 
rozkonárený, dorastajúci do výšky 1 až 4 metre. 
Listy sú striedavé, nepárno perovité, 
mnohojarmové, dlhé až 30 cm. Jednotlivé lístky 
sú elipsovité, na vrchole len mierne zaoblené. V 
júni až júli tvorí dlhé súkvetia fialových alebo 
bielych kvetov, usporiadaných v strapcoch 5 až 
17 cm dlhých. Jeden strapec môže obsahovať 
30 až 80 kvetov. Plodom je struk. 

 

https://e-ucebnice.sk/stare/e-

ucebnice/biologia6naWelp/cvienia8.html  

https://rareplantstore.com/product/4-expert-package/  

http://zvetki.ru/sk/bf8-indigobush-false-indigo-bastard-indigo-river-

locust.htm  

https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/cvienia8.html
https://e-ucebnice.sk/stare/e-ucebnice/biologia6naWelp/cvienia8.html
https://rareplantstore.com/product/4-expert-package/
http://zvetki.ru/sk/bf8-indigobush-false-indigo-bastard-indigo-river-locust.htm
http://zvetki.ru/sk/bf8-indigobush-false-indigo-bastard-indigo-river-locust.htm
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Pôvod 

Pôvodný areál druhu je v Severnej Amerike, z kade bol dovezený do Európy ako okrasná drevina a 
neskôr sa začal využívať aj na rekultivácie na spevňovanie svahov. 

                                                             
Fotodokumentácia: Mgr. Jaroslav Košťál, PhD. 

 

Rozšírenie v SR 

Z parkových výsadieb a výsadieb popri cestách sa druh postupne rozšíril aj na ďalšie plochy. Patrí skôr 
medzi teplomilnejšie druhy a preto je viac rozšírený v teplejších častiach Slovenska. Rozširuje sa v 
okolí vodných tokov, kde tvorí rozsiahle porasty, tiež v okolí polí a na rumoviskách. 

Metódy odstraňovania 

Pri tomto druhu nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom, ale je potrebná aplikácia 
koncentrovaného registrovaného prípravku na ochranu rastlín (herbicídu) priamo na reznú plochu 
hneď po výrube. Využíva sa aj postrek celej rastliny herbicídom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekológia 

Ide o rýchlo rastúci ker s nízkymi nárokmi 
na podmienky prostredia. Znáša aj sucho, 
nízke úhrny zrážok a menej výživné pôdy. 
Ľahko zakoreňuje aj z malého odrezka z 
konára alebo z kúska koreňa v pôde a tým 
dokáže rýchlo zabrať veľkú plochu. Okrem 
vegetatívneho rozmnožovania je pri 
tomto druhu významné aj rozširovanie 
generatívne (semenami). 

 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=119  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/amorpha_fruticosa_j_kostal-e1463051358155.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=119
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Lycium barbarum L. – kustovnica cudzia 

Rad: Polemoniales 
Čeľaď: Boraginaceae 

     

 

     
 

 

Pozor 

Semená alebo sadenice tohto druhu sú často ponúkané ako rastliny goji, ktorou je ale kustovnica 
čínska (Lycium chinensis)! 
Takouto zámenou dochádza k nežiaducemu rozširovaniu druhu. 

Pôvod 

Druh pochádza zo Stredomoria (z juhovýchodnej Európy a oblasti Malej Ázie), z kade sa postupne 
rozširoval a vysádzal aj do severnejších častí Európy najmä ako okrasný ker do živých plotov, ale aj 
kvôli plodom ako náhrada za plody kustovnice čínskej, tzv. plody goji. 

Opis druhu 

Drevina (ker) nižšieho vzrastu, ktorý 

vytvára husté porasty a popri opore 

rastie aj do vyšších výšok. Jeho dlhé 

prútovité konáre prevísajú tak, že sa 

väčšinou dotýkajú pôdy. Takýmto 

spôsobom môžu zakoreňovať a 

rozširovať pôvodný porast. 

Dorastajú až do dĺžky 2,5 metra. Sú 

hnedosivej farby, riedko porastené 

tŕňmi. Listy sú striedavé, krátko 

stopkaté, kopijovité alebo úzko 

elipsovité, celo okrajové. Prevažne v 

júli až auguste sa tvoria drobné, 

ružové až fialové, lievikovité kvety, 

ktoré na konároch vyrastajú v 

menších zväzkoch. Plodom je 

elipsovitá bobuľa oranžovo červenej 

farby. 

https://adaptogeny.sk/c-538.aspx  http://www.sopsr.sk/invazne-

web/?page_id=122  

https://www.alamy.com/

chinese-wolfberry-

common-matrimony-

vine-lycium-barbarum-

no-1-big-lifeberry-lycium-

barbarum-no-1-big-

lifeberry-fruiting-bush-

cultivar-no-1-lifeberry-

image281160743.html  

https://vaxter.greenwelle.se/product/lycium-barbarum/  

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/lycium-014.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/lycium-014.jpg
http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/lycium_barbarum_j_kostal2.jpg
https://adaptogeny.sk/c-538.aspx
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=122
http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=122
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://www.alamy.com/chinese-wolfberry-common-matrimony-vine-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-lycium-barbarum-no-1-big-lifeberry-fruiting-bush-cultivar-no-1-lifeberry-image281160743.html
https://vaxter.greenwelle.se/product/lycium-barbarum/
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Ekológia 

Druh nie je náročný na pôdu a vlhkosť. Dokáže prežiť aj v suchších podmienkach a nakoľko ľahko 
zakoreňuje, vytvára prevísajúce konáre, ktorými ľahko zakoreňuje a tvorí husté navzájom prepletené 
krovité porasty. Rozširuje sa aj generatívne semenami, ktoré roznášajú vtáky, požierajúce plody 
druhu. 

Rozšírenie v SR 

Šíri sa najmä v južných okresoch Slovenska, kde vytvára porasty v okolí ciest, na opustených 
nevyužívaných pozemkoch, svahoch, násypoch. Na Záhorí sa dokonca vyskytuje aj v riedkych 
borovicových porastoch. 

Metódy odstraňovania 

Pri menších porastoch (niekoľko kríkov) je možné využívať vykopávanie alebo vytrhávanie, ale je 
potrebné dohliadnuť na to, aby v pôde neostali žiadne časti z koreňa, lebo druh môže opätovne 
vyrásť. Pri väčších porastoch sa môže použiť odstránenie porastu krovinorezom alebo mulčovanie, 
zásadne pred kvitnutím (najneskôr v čase kvitnutia druhu). Reznú plochu je potrebné čím skôr natrieť 
koncentrovaným herbicídnym prípravkom, aby sa obmedzilo zmladzovanie druhu. Používa sa aj 
postrek celej rastliny (kra) herbicídnym prípravkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.achat-vente-palmiers.com/en/goji/1638-

lycium-barbarum-n1-lifeberry.html#.Xmo3PXJKiUk  

https://www.achat-vente-palmiers.com/en/goji/1638-lycium-barbarum-n1-lifeberry.html#.Xmo3PXJKiUk
https://www.achat-vente-palmiers.com/en/goji/1638-lycium-barbarum-n1-lifeberry.html#.Xmo3PXJKiUk
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Negundo aceroides Moench – javorovec jaseňolistý 

Rad: Sapindales 
Čeľaď: Sapindaceae 

                 
Fotodokumentácia: Ing. Marta Mútňanová 

 

 

Opis druhu 

Drevina s hladkou sivohnedou kôrou, ktorá 
dosahuje výšku do 20 metrov. Korunu má rozložitú, 
pekne tvarovanú. Listy vyrastajú na konároch 
protistojne, sú nepárno perovité, s 3 až 7 tvarovo 
rozdielnymi lístkami. Žltozelené kvety vyrastajú na 
jar (v apríli až máji) zároveň s listami. Samčie kvety 
sú v chocholíkoch, visiacich na dlhých stopkách z 
konára. Samičie kvety sú usporiadané v 
dlhostopkatých strapcoch. Plodom je krídlatá 
dvojnažka. 

Pôvod 

Druh pochádza zo Severnej Ameriky. Bol dovezený 
ako okrasná drevina a z parkov sa postupne rozšíril 
do okolitej krajiny, najmä do lužných lesov popri 
vodných tokoch. 

 

 

https://evermotion.org/shop/show_product/acer-

negundo-odessanum-1-v2-am136-archmodels/10581 

https://sk.pinterest.com/pin/378654281151202355/ 

http://www.sopsr.sk/invazne-web/wp-content/uploads/2016/05/negundo_003-e1463051686520.jpg
https://evermotion.org/shop/show_product/acer-negundo-odessanum-1-v2-am136-archmodels/10581
https://evermotion.org/shop/show_product/acer-negundo-odessanum-1-v2-am136-archmodels/10581
https://sk.pinterest.com/pin/378654281151202355/
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Metódy odstraňovania 

Pri tomto druhu nestačí len mechanické odstraňovanie výrubom, ale je potrebná aj následná 
aplikácia herbicídneho prípravku na odstraňovanie rastlín. Herbicíd sa musí hneď natrieť na reznú 
plochu. 
Používajú sa aj iné spôsoby, ako napr. injekčná metóda, kedy sa herbicídny prostriedok aplikuje 
priamo do kmeňa stojaceho stromu tak, že sa šikmo dole do kmeňa vyvŕta dierka, do ktorej sa 
vstrekne herbicíd alebo sa urobí šikmý zásek sekerkou a herbicíd sa strekne do záseku. Odporúča sa 
využitie herbicídov s účinnou zložkou glyfosát v množstve 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l). 
Strom sa vypíli až po jeho úplnom uschnutí, minimálne dva roky po aplikácii metódy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekológia 

Je nenáročný na živiny, dokáže rásť aj na 
degradovaných pôdach. Šíri sa generatívne aj 
vegetatívne. Tvorí množstvo semien, vetrom 
roznášaných na veľké vzdialenosti, ktoré dobre 
klíčia. Zároveň má aj silnú koreňovú výmladnosť, 
ktorá umožňuje postupné šírenie druhu vytvorením 
nových jedincov z výhonkov koreňov v okolí 
pôvodného stromu. 

Rozšírenie v SR 

Nájdeme ho najmä v južných častiach Slovenska, v 
okolí vodných tokov, kde sa hojne vyskytuje v 
lužných lesoch ale aj na nevyužívaných plochách. 

 

 

 

https://www.pinterest.at/pin/181903272434792024/ 

https://www.pinterest.at/pin/181903272434792024/
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