
Semenářská sezóna duben – říjen 2020 

 

Sléz maurský-Malva sylvestris var. Mauritiana, kód–MAL 003:  

délka stonku, průměrně 200 cm, 

délka květu, průměrně – 5 cm, květ růžovo-fialové barvy s žilkováním, 

délka chlebíčku, semínek průměrně -7 mm. 

 

 

     

 

 

 

 



Černucha damašská-Nigella damascena:  

délka stonku průměrně až 54 cm, 

květ světle-modré barvy, délka průměrně – 2 cm, 

výška tobolky – 2,5 cm, šířka tobolky – 1,5 cm. 

Pro nadbytek dešťových srážek a zvýšené vzdušné vlhkosti, letos špatně 

dozrávaly a sušily se tobolky na semeno. 

    

 

 

Fazol keříčkový „Blatný I.“ PHA 165: délka stonku, průměrně 52–70 cm, 

délka lusku průměrně 13 cm, květ bílé barvy, délka květu, průměrně 2 – 2,5 cm, 

délka semene fazole, průměrně 1,9 – 2 cm, 

v zeleném lusku přítomnost vlákna. 

  



   

 

 

Setí semen proběhlo při jarním nouzovém stavu 23. 4 2020. Semena zasely 

naše paní asistentky pedagoga. Velmi dobrá klíčivost všech semen. Další péče o 

rostliny už v červnu 2020 převzali žáci 1.A Praktické školy (žáci ve věku 18 a více 

let). Sběr květů slézu maurského probíhal v červenci a srpnu. Sběr dozrálých 

semen slézu maurského, černuchy damašské a dozrálých lusků fazolu 

keříčkového Blatný I. probíhal v srpnu až září 2020. Na práci se již také podíleli 

žáci 1.A Praktické školy. Vzhledem k dostatečným srážkám nebylo třeba zálivky, 

rostliny se pouze jednotily, okopávaly a zbavovaly se nežádoucího plevele. 

Práce nás velmi bavila a budeme v roce 2021 opět set vlastní semeno slézu 

maurského, černuchy damašské a fazolu keříčkového Blatný I. 

     



    

   

 



Zůstáváme pěstiteli a uchovateli těchto tří starých odrůd. Přebytky semen jsme 

již zaslali zpět do Gengelu. Budeme nabízet veřejnosti, pokud budou mít zájem 

a kontaktují naši školu. O další jiné osivo prozatím nemáme zájem. Žádná jiná 

škola si s námi osivo nevyměnila.  

Adresa zapojené školy a kontaktní osoba (vyplňující dotazník): 

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace,                       

Tišnovská 116, Velká Bíteš, 595 01, telefon: +420 566 789 551 – 2                                                                      

Pavla Blahovcová, DiS. 

 

 


