
muškátov

•	 muškáty	pochádzajú	z	južnej	Afriky
•	 názov	Pelargonium	použil	Johannes	Bur-

man	v	roku	1738,	z	gréčtiny	pelargós,	
bocian,	pretože	časť	kvetiny	vypadá	ako	
bocianí	zobák

•	 rod	Pelargonium	zahŕňa	vyše	230	druhov	
stálozelených	trvaliek,	sukulentov,	polokrí-
kov	a	kríkov

•	 listy	niektorých	muškátov	majú	vôňu	cit-
rónov,	ruží,	mäty	alebo	korenia

Viete, že?

1) Chýba odtokoVý otVor V truhlíku,  
prebytočná voda môže spôsobiť  zahníva-
nie, rastliny menej kvitnú a trpia choro-
bami 

2) umiestnenie rastlín V tieni, rastliny málo kvitnú.

3) nepraVidelná zálieVka, preliatie  spôsobí  
podmienky pre vznik korkovitosti, múčnatke, hrdzi a pod.
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kalendár prihnojoVania
Striedajte hnojivovú zálievku KRISTALONU s aplikáciou Vitali-
ty Komplexu - jeden týždeň KRISTALON a ďalší týždeň Vitality 
Komplex. Zaškrtnite vždy po týždni, čím ste prihnojovali.

P E S T O V A N I E  B E Z  C H É M I E



Dajte muškátom po čom túžia a odmenia sa vám bohatou záplavou 
žiariacich  kvetov! Vypestovať si vlastné muškáty nie je absolútne  zložité 
– pelargónie, ľudovo povedané muškáty sú nenáročné rastliny s vysokou 
odolnosťou voči chorobám a škodcom! Tajomstvo úspešného pestovania 
tkvie v komplexnej starostlivosti  o rastlinu od koreňov až po listy. Neexis-
tuje žiadny zázračný elixír, ktorý by túto komplexnú starostlivosť nahradil. 
AGRO  CS Vám ponúka pomoc v podobe štyroch malých pomocníkov. Ne-
chajte si od nich poradiť!

Výsadba ako základ
Muškáty najlepšie vysádzajte ako predpestované 
sadenice  – pokiaľ nemáte skúsenosti s prezimovaním 
muškátov, tak toto je cesta určite aj lacnejšia. Dbajte 
na to, aby sadenica bola zdravá, silná, mala tmavo-

zelené listy, dostatočný počet výhonkov a hlavne bohatý koreňový 
systém. Výsadbu urobte do dostatočne hlbokej nádoby od konca 
apríla do konca mája, záleží na počasí.  Nádoba by mala mať odto-
kové otvory pre prebytočnú vlahu – v mokrom substráte by korene 
muškátov zahnívali. V súčasnej dobe sú trendom samozavlažovacie 
nádoby. Jednotlivé sadenice vysádzajte  v dostatočnej vzdialenosti od 
seba (60cm truhlík asi pre 3 rastliny) do špeciálnej zeminy so štarto-
vacou dávkou hnojiva a vysokou dávkou humusu (AGRO SubStRát 
NA Muškáty SO štARtOvAcOu DávkOu hNOjivA kRiStALON, 
vitALity kOMpLexOM a aktívnym humusom). Rastliny ihneď po 
vysadení zalejte. Nádobu umiestnite na svoje vonkajšie miesto až po 
Troch zamrznutých (po 15.máji).  Miesto by malo byť svetlé a slnečné.

Ošetrovanie muškátov počas rastu,    
kvalitná výživa

Na pestovanie muškátov je veľmi dôležitá zálievka  – 
vždy ju prispôsobte okolitej teplote a intenzite slneč-
ného žiarenia. Substrát by mal byť stále vlhký, nie však 
premočený alebo vyschnutý.  krátkodobé vyschnutie 

nie je na škodu. Zalievajte ráno alebo večer, a to priamo ku kore-
ňom, nie na list!  Nezabúdajte  na pravidelnú výživu – aplikujte 
1x14 dní hnojivovú zálievku hnojivom s najvyšším obsahom živín a 
mikroprvkov – tie pôsobia v rastline ako vitamíny na človeka; týmto 
hnojivom je 100%ne  kRiStALON! Na začiatku rastu zelenej hmoty 
hnojte kRiStALONOM štARt; akonáhle sa začnú objavovať prvé kve-
ty, prejdite na kRiStALON Muškát S AktivátOROM kvitNutiA.  
Z jedného balenia získate 500 l hnojivovej zálievky. Kvitnutie kve-
tov podporte aj  pravidelným odstraňovaním odkvitnutých kvetov.

1.krok

2.krok 

Udržiavanie rastlín vo vitálnom raste
Aby zostali muškáty stále vitálne, boli odolnejšie voči 
stresom a mali maximálne možné nasadenie kvetov, 
striedajte hnojivovú zálievku kRiStALONu s apli-
káciou vitALity kOMpLexu. Obsahuje jedinečné 
zložky, ktoré každá rastlina potrebuje pre svoj zdra-

vý rast a vývoj; prírodné enzýmy zo zažívacieho traktu kalifornských 
dážďoviek na urýchlenie všetkých procesov v rastline, humínové a 
fulvínové kyseliny a živiny dôležité pre základnú výživu rastlín. Jedna 
aplikácia vitALity kOMpLexu plnohodnotne nahradí jedno bežné 
hnojenie! Zálievka vitALity kOMpLexOM pôsobí na rastlinky ako 
živá voda!

Likvidácia chorôb a škodcov
Počas rastu muškátov nezabúdajte na prevenciu 
proti chorobám a škodcom; základom je výživa –  
striedanie hnojivovej zálievky kRiStALONu a vitALi-
ty kOMpLexu. Proti savým škodcom (vošky, molice) 

aplikujte už pri prvom výskyte ekologický ROck effect – nielenže 
prítomné škodce zahubia, ale ošetrené rastliny ďalším škodcom ne-
budú ani chutiť. Nezabúdajte postrek aplikovať aj z rubu listov, kde 
sa škodci hlavne vyskytujú! Z najčastejších chorôb sa na muškátoch 
vyskytuje „muškátová pleseň šedá“. Napadnuté časti porastu šedo-
bielym povlakom, pozdejšie sa vytvárajú drobné, tvrdé čierne telieska. 
Napadnuté rastliny je potrebné ihneď vyčistiť, zvýšiť teplotu a znížiť 
vlhkosť. Na listoch muškátov sa tiež môže objaviť „korkovitosť“ – ide 
o fyziologickú chorobu spôsobenú najčastejšie studenou zálievkovou 
vodou alebo pri nadbytku vody v pôde. Ochrana spočíva v prevencii, 
ktorou je pravidelná zálievka najlepšia odstátou vodou a zabránenie 
premokreniu substrátu.

3.krok

4.krok

NÁŠ
TIP

tRuhLíky S MuškátMi NeZAbuDNite 
ZAbeZpečiť pROti páDu - vySkúšAjte 
NOviNku fLORiA DRžiAk tRuhLíkA NA 
pARApete (viAc NA www.fLORiA.Sk)

1.krok

2.krok 

3.krok

4.krok

Výsadba ako základ
• Saďte predpestované sadenice
• Zvoľte substrát s vysokým obsahom humusu

• Pravidelné hnojenie KRISTALONOM
• Zalievajte ráno alebo večer, nie na list

• Nezabúdajte na prevenciu
• Proti škodcom Rock Effect
• Zasahujte včas

• Striedajte hnojivovú zálievku  
KRISTALONU s Vitality Komplexom

Udržiavanie vitálneho rastu

Likvidácia chorôb a škodcov

Kvalitná výživa

1. krok: SUBSTRÁT
=

AGRO Substráty

2. krok: VÝŽIVA
=

Kristalon

3. krok: VITALITA
=

AGRO Vitality Komplex

4. krok: OCHRANA
=

AGRO NATURA Rock Effect 

muškátov

Potrebujete poradiť ? Napíšte nám na: www.agrocs.sk

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne.  
Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.


