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Biozáhradkárčenie sa vyznačuje najmä tým, 
že pestované rastliny sú navzájom premiešané 
tak, že sa dopĺňajú v potrebách na živiny, svet-
lo a vzájomnú ochranu. Pre tento spôsob pes-
tovania je typické, že záhony nebývajú úhľad-
ne vypleté a povrch vždy dokonale čistý, zaliaty 
a prekyprený. Naopak. Povrch pôdy je prikry-
tý nie veľmi vzhľadnou, ale účelnou ochrannou 
vrstvou nástielky z rastlín. Nástielka (mulčo-
vanie) má veľmi priaznivý vplyv na rastliny a 
pôdu. V pôde sa zadržiava teplo, vlaha a udr-
žuje sa jej vhodná štruktúra. Povrch pôdy je 
chránený pred účinkami dažďa a vetra. Záro-
veň sa pod nástielkou vytvára vhodná mikro-
klíma, napomáhajúca rozvoj mikroorganiz-
mov v horných vrstvách pôdy. Tieto mikroor-
ganizmy sú dôležitou súčasťou prenosu živín z 
pôdy do rastlín. Nástielka zvyšuje aj podiel hu-
musu v pôde a pri jej rozklade dochádza k uvoľ-
ňovaniu živín a dostatočnej výžive rastlín. Ná-
stielka, ak je dobre aplikovaná, bráni v raste 
burín a tým aj ich konkurenčnému odberu ži-
vín. Ako a čim nastieľať? Pôda, ktorú budeme 
nastieľať, má byť čerstvo vypletá, prekyprená 
a vlhká. Všetok organický materiál, ktorý ch-
ceme použiť na nástielku, by mal byť rozseka-
ný na malé kúsky. Čerstvý materiál nastieľame 
v takých vrstvách, aby sa na pôdu nedostáva-

lo svetlo, čím zabránime rastu burín. Nástiel-
ku počas sezóny robíme niekoľko krát pod-
ľa množstva trávy, ktorú máme k dispozícii. 
Pôda pod nástielkou zostáva počas celej sezó-
ny kyprá a pri zálievke alebo daždi nedochá-
dza k vytváraniu pôdneho prísušku, alebo od-
plavovaniu pôdy. Na nástielku nepoužívame 
listy zeleniny napadnuté chorobami. Podrve-
ná kôra stromov sa môže nastieľať len s prídav-

kom vápenca, aby nedošlo k okysleniu pôdy. 
Vhodný je aj rýchlokompost, pripravený tepel-
nou metódou v kompostéri. Nástielka orga-
nickou hmotou má výhodu v tom, že obohacu-
je pôdu, prospieva rastlinám a šetrí prácu zá-
hradkárovi. Čierna fólia použitá ako nástielka 
má výhodu, že zabraňuje rastu burín, ale ťaž-
šie sa na nej aplikuje závlaha. Jahody pestova-
né na čiernej fólii trpia menej hnilobou a ples-
ňami, pretože plody zostávajú suché a čisté, 
avšak radi sa pod ňou držia mravce. Ešte vý-

hodnejšia je netkaná čierna textília, pretože 
prepúšťa vodu a vzduch, ale zabraňuje vyparo-
vaniu vlahy z pôdy a nedržia sa pod ňou mrav-
ce. Biela netkaná textília je veľmi výhodná na 
pestovanie koreňovej zeleniny. Po vysiati zá-
hon zakryjeme bielou netkanou textíliou (do-
stať v záhradkárskych predajniach), ktorú na 
okrajoch upevnime drôtenými sponami v tva-
re písmena U, alebo zaťažíme skalami. Textíliu 
nenapíname, necháme ju voľnú, aby nebránila 
zelenine v raste. Pri zálievke nedávame textíliu 
dole. Po jednotení a pletí textíliu znovu rozpre-
strieme. Textília nám urýchľuje klíčenie a rast 
zeleniny a chráni mrkvu a petržlen proti obá-
vanému škodcovi - vŕtavke mrkvovej. Pri jed-
notení a pletí nesmieme nechávať záhon dlho 
odkrytý, pretože vŕtavka je lákaná vôňou zele-
niny. Záhon odkrývame až v polovici leta, ale 
ak máme posadenú zeleninu v čiastočnom tie-
ni, tak aj skôr, aby porast nenapadla múčnat-
ka. Bielou netkanou textíliou môžeme chrániť 
aj ostatnú zeleninu, napríklad hlúboviny proti 
voškám, skočkám, kvetárke kapustovej a plo-
domorovi kapustovému, ktorý spôsobuje vy-
slepovanie ružíc karfiolu. 
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MEMORIÁL DOKTORA JÁNA LATKANIČA 
V KROMPACHOCH
Rodina, kolegovia, funkcionári športového klubu a futbalo-
ví priatelia v sobotu, 20. júna 2015, spomínali na mimoriadne-
ho človeka MUDr. Jána Latkaniča. Na výnimočných ľudí sa neza-
búda a preto sa uskutočnil na štadióne FK POKROK SEZ Krom-
pachy už 2. ročník Memoriálu MUDr. Jána Latkaniča. MUDr. Ján 
Latkanič pracoval v Nemocnici Krompachy, ktorá je členom sku-
piny AGEL, od roku 1976. Začínal ako lekár na chirurgickom od-
delení, neskôr stál pri zrode a uvedení do života lôžkového Od-
delenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorého sa stal v 
roku 1997 primárom. Okrem práce na oddelení sa podieľal aj na 
riadení nemocnice, od roku 2004 bol konateľom spoločnosti Ne-
mocnica Krompachy spol. s r.o.. Okrem práce v nemocnici svoj 
drahocenný čas venoval aj krompašskému futbalu ako dlhoroč-
ný funkcionár.

Na jeho počesť bol zorganizovaný turnaj starších žiakov – U 15 
(ročník 2000 a mladší), ktorý mal vynikajúcu športovú aj spolo-
čenskú úroveň. Mužstvá boli rozdelené na dve skupiny. V čiernej 
skupine hrali hráči z MFK Košice, MŠK Tesla Stropkov, FK 05 Le-
voča. V bielej skupine boli hráči z MFK Ružomberok, TJ Sokol Ľu-
botice a FK Pokrok SEZ Krompachy. „Turnaj bol zaujímavou kon-
frontáciou popredných mládežníckych mužstiev východosloven-
ského regiónu a zároveň spomienkou na vynikajúceho človeka, 

ktorý okrem rodiny a zamestnania zasvätil svoj život krompašské-
mu futbalu,“ povedal manažér futbalového klubu, František Joch-
man.

Prvé miesto obsadilo mužstvo MFK Ružomberok, druhú priečku 
MFK Košice a tretia priečka patrila MŠK Tesla Stropkov. „Nikto z 
nás, ktorí sme MUDr. Latkaniča poznali naňho nikdy nezabudne-
me,“ uviedol dlhoročný priateľ, kolega a konateľ spoločnosti Ne-
mocnica Krompachy, MUDr. Miroslav Kraus.
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