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

délka stonku, průměrně 1,5 – 2 m. 

délka květu, průměrně – 6 cm, květ růžovo-fialové barvy s žilkováním, 

délka chlebíčku, semínek průměrně -6,5 mm. 

   

 



Černucha damašská-Nigella damascena:  

délka stonku průměrně až 55 cm, 

květ světle-modré barvy, délka průměrně – 3 cm, 

výška tobolky – 3 cm, šířka tobolky – 2 cm. 

     

 

 



Fazol keříčkový „Blatný I.“ PHA 165:  

délka stonku, průměrně 50–60 cm, 

délka lusku průměrně 11 cm, květ bílé barvy, délka květu, průměrně 2–3 cm, 

délka semene fazole, průměrně 1–2 cm, 

v zeleném lusku přítomnost vlákna. 

Letošní rok klíčivost fazolí na 50 %, během léta krásné zelené lusky a v září při 

sběru a dozrání lusků, zjištěna špatná kvalita semen. Fazolky jsou drobné, 

některé „scvrklé“. Při růstu došlo k zániku. Nevíme, co je příčinou. Přikládám 

ilustrační fotografii. Letos sdružení GENGEL neodešleme semena fazolu Blatný 

I. pro malé množství kvalitních semen! 

       



    

 



  

 

 

 



   

 

 

 

  



 

 

 



Studenti Praktické školy zaseli všechna semena 29. dubna 2021. Klíčivost slézu 

maurského a černuchy damašské byla výborná, ale klíčivost fazolu Blatný I. byla 

pouze jen zhruba 50 %, setí jsme provedli ještě jednou za 14 dní od prvního 

výsevu v místech, kde nevyrostly fazole viz fotografie. Zalévání dešťovou vodou 

probíhalo z jara, během prázdnin vydatné dešťové srážky. Rostliny se jednotily, 

okopávaly a zbavovaly se nežádoucího plevele. Sběr květů slézu probíhal celý 

červenec a srpen 2021, sběr dozrálých semen všech tří odrůd během září 2021. 

Kvalita osiva fazolu keříčkového Blatný I. je poněkud horší a malé množství. 

Nebudeme zasílat do sdružení Gengel. Studenti PŠ byli velmi pečliví a pracovití, 

péče vybrané „Staré odrůdy“ je bavila a přistupovali k ní zodpovědně. Příští 

sezónu 2022 zasejeme opět Sléz maurský, Černuchu damašskou a Fazol 

keříčkový Blatný I. Zůstáváme pěstiteli a uchovateli těchto tří starých odrůd. 

Přebytky semen zašleme zpět do Gengelu kromě fazolu keříčkového                          

Blatný I. (špatná kvalita). Budeme nabízet veřejnosti, pokud budou mít zájem                               

a kontaktují naši školu. Žádná jiná škola si s námi osivo nevyměnila. Máme 

zájem na příští sezónu 2022 o sazenice Hlošiny okoličnaté od uchovatelky P.V. 

289 22 a Klanoprašku čínskou od uchovatelky A.H. 561 85. Obě uchovatelky 

kontaktovány.  

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. 

 

 


