
Prečo a ako pestovať gaštan jedlý 

 

Všeobecné info 

Gaštan jedlý patrí medzi najstaršie a jednoznačne najušľachtilejšie stromy na svete. Vieme, že na 

Slovensko prvé gaštany doviezol gróf Forgáč v 13. storočí. Založil gaštanicu pod svojim hradom Gýmeš, 

ktorá je aj dnes najväčšou na Slovensku. No dnes máme niekoľko ďaľších lokalít, kde sa tieto gaštanice 

nachádzajú. Po Jelenci sú to dve gaštanice pri Horných Lefantovciach v okolí kaštieľa. Ďaľšie známe lokality 

na okolí sú Párovské Háje a Veľké Zálužie, kde ovšem rastú gaštany poskytujúce veľmi malé, ekonomicky 

nezaujímavé plody vhodné pre lesnú zver ako doplnkové krmivo. Veľmi známa je gaštanica v intraviláne 

Modrého Kameňa, kde sa usporadúvajú tradičné jesenné gaštanové dni. Gaštanicu v Modrom Kameni 

vysadili Turci pravdepodobne v 17. storočí – títo mali gaštany nielen ako prílohu k mäsu, ale vedeli vyrábať 

z nich rôzne pochutiny. Ďalej sú to menej známe gaštanice pri Rovňanoch a pri Rožňave, kde je cca 400 

stromov s veľmi dobre klíčiacimi a kvalitnými zdravými plodmi. Známe gaštanové lokality sú aj Plachtince, 

Bratislava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Častá, Radošina, Prašice.  Žiaľ, mnohé tieto gaštanice sú na sklonku 

produkčného veku a bolo by vhodné ich vyrúbať (napr. staršiu gaštanicu v Horných Lefantovciach), aby sa 

ešte stihlo veľmi výhodne zhodnotiť vzácne a krásne drevo. 

V Lehote máme tri vzrastlé gaštany, ktoré rodia len malinké plody. Najkrajší strom z nich je na 

zeleni medzi základnou školou a obecným úradom, dva kusy sú pri Ubytovni Dobrovodský. Do Lehoty som 

sa nasťahoval pred troma rokmi a stihol som namnožiť cca 120 kusov sadeníc, malých semenáčov, ktoré 

som zadarmo rozdával občanom majúcim záujem vysadiť si ich do svojich záhrad. V tomto roku bolo v obci 

Lehota vysadených na obecné priestranstvá 55 ks odrody Markus z Brna a semenáčov z Bošian. Prosím 

vás, aby ste tieto vzácne stromy nepoškodzovali, ale naopak, aby ste ich občas, kým poriadne zakorenia, 

aj zalievali. 

Vyzývam čitateľov, aby vlastnou iniciatívou nenakupovali sadenice, ktoré sú množené v Modrom 

Kameni, pretože Modrý Kameň je lokalita, kde veľmi šarapatí parazitická huba Cryphonectria parasitica 

spôsobujúca rakovinu gaštanov. Táto choroba tam postupne likviduje celú gaštanicu. Sadenice kúpené v 

Brne boli skontrolované pracovníkom ÚKSUPU Nitra a moje sadenice sú vypestované zo zdravého 

slovenského materiálu.  

Prečo sadiť práve gaštany? 

 Gaštan jedlý je strom, ktorý žije a plodí pri dobrých podmienkach aj 500 rokov. V Lehote dujú časté 

silné vetry, ktoré vysúšajú pôdu a spôsobujú eróziu. Globálne otepľovanie spôsobuje u nás nielen ťažko 

znesiteľné horúčavy, ale naše územie progresívne vysychá. Gaštany sú na tieto podmienky geneticky 

pripravené. Darí sa im najmä na Sicílii, Korzike a na Tureckej riviére. Tieto oblasti patria medzi najsuchšie 

a najteplejšie v Európe.  

 V dobách, keď bol na okolí Jelenca a Lefantoviec hlad, nebolo dostatok obilia, mlela sa z gaštanov 

múka a ľudia tieto časy ľahšie prežili.  

 Gaštany, ak dobre zakorenia, už človeka potrebujú len na kontrolu zdravotného stavu. Ich rez nie 

je žiaduci, práve naopak, musíme dbať, aby sme už aj pri drobnom poranení ihneď zatreli ranu štepárskym 

voskom, aby sa ani náhodou pod kôrou neusídlila huba, ktorá by strom zlikvidovala. Občas ich môžeme 



hnojiť kombinovaným hnojivom (Cererit, NPK a pod). Majú radi mierne hnojenie liadkom amónnym. V 

súčasnosti máme na VŠP špecializované pracovisko zaoberajúce sa chorobami gaštana jedlého, v prípade 

potreby vyhľadajte ich pomoc.  

 Gaštan je strom, ktorý nás nasýti takmer bez našej práce. Plody gaštana sú vhodné nielen na 

pečenie v trúbe, ale vynikajúce sú varené ako príloha k mäsu, najmä k divine. Na webovej stránke 

gastany.sk nájdete mnoho dalších užitočných informácií a receptov.  

 Gaštan je veľmi vhodný ako solitérny parkový strom, kde vynikne svojou mimoriadnou 

mohutnosťou a krásou. Krásne sú i gaštanové aleje. Dve aleje boli v Lehote vysadené tohto roku. Verím, 

že prispejú nielen k skrášleniu obce, ale aj výrazne obohatia jedálniček Lehoťanov.  

Ekonomika pestovania 

 Jeden dospelý gaštan nám poskytne 80 – 150 kg kvalitných plodov, ktoré majú na trhu hodnotu 

4–5€/kg, čiže je to aj ekonomicky zaujímavé. Ako som už uviedol, ak vyrúbeme gaštan na sklonku jeho 

rodivosti, získame mimoriadne kvalitné, krásne, ale hlavne veľmi vzácne drevo, ktoré nepodlieha hnilobe 

a horí bez dymu.  

 Mám rád včelí med. Kým som neochutnal med gaštanový, myslel som si, že niet nad medy 

produkované na horských lúkach. Dnes viem, že med z gaštanových kvetov je síce drahou, ale 

mimoriadnou kulinárskou špecialitou!  

Pestovanie  

 Gaštan jedlý potrebuje k životu teplé a suché podnebie a mierne kyslú pôdu. Lehota tieto 

podmienky spĺňa. Veľmi zodpovedne sa správajme pri výbere sadeníc. Ako som už uviedol, 

nedoporučujem, aby pochádzali z Modrého Kameňa a okresu Prievidza, kde bola vyhlásená karanténa 

kvôli druhému nebezpečnému škodcovi - trojmilimetrovej muške Hrčiarke gaštanovej, aby sme si sem 

nezavliekli tieto pliagy. Ak nás Šarka kôstkovín neodradila od pestovania sliviek a marhúľ, verím, že nás 

ani uvedení dvaja škodcovia gaštanov neodradia od ich uvedenia do nášho regiónu. 

 Technika výsadby gaštanov je v podstate rovnaká, ako u iných ovocných drevín s hlbokým 

korenením. Do vykopanej jamy cca 1x1x1 m rozsypeme na jej dno vyhnitý kravský hnoj alebo cca 3 kg 

umelého kombinovaného hnojiva, zasypeme vrchnou zeminou a potom pridáme spodnú zeminu. Do nej 

sadíme k podpere sadenicu, pričom je veľmi dôležité a nevyhnutné, aby sme pridali bezprostredne ku 

koreňom zem od koreňov bukov, či dubov z lesa. V lese okolo koreňov týchto stromov, ktoré sú gaštanom 

najbližší príbuzní, žijú mykorhízne huby, pomocou ktorých vie gaštan priímať živiny z pôdy. Bez týchto húb 

gaštan zahynie. Nahradiť zem z lesa je možné zakúpením mykorhíznych húb ako čistej kultúry v 

odporúčanej záhradkárskej predajni pod názvom Ectovit. Použitie je popísané v návode na použitie. Toto 

je pre život gaštanov veľmi dôležité a pestovatelia tento fakt často prepočujú, keď im sadenice darujem. 

Preto im mnoho sadeníc zahynie. 

Produkcia sadeníc semenáčov jedlých gaštanov 

 Sadenice semenáčov si môžeme sami vyprodukovať tým, že odoberieme semená na jeseň zo 

zaručene zdravých veľkoplodých stromov. Semená (jedlé gaštany) naukladáme do nádoby, prevrstvujeme 

ich malou vrstvou čistej rašeliny. Po zaplnení nádoby a zavlažení pitnou dezinfikovanou vodou ju vložíme 

do chladničky na celú zimu. Približne v apríli by už mali v chladničke púšťať korene. Zdravé vyklíčené 

http://www.gastany.sk/


gaštany vysadíme do pôdy a zalejeme. Prvý rok nám vyrastú semenáče cca 35 cm vysoké. Najlepšie je 

vysádzať tieto semená rovno na stanovište, aby si mohli vytvoriť tzv. kolový centrálny koreň, pretože platí 

to isté, čo pre marhule – kolový koreň zaručuje odolnosť voči suchám a zabezpečuje dlhovekosť stromu. 

To, čo som vám práve prezradil je najdôležitejší krok k úspešnému vypestovaniu sadeníc. Je to know-how 

množiteľov jedlých gaštanov, na ktorom majú založený svoj úspech a zisk. 

 Dôležité je ešte niečo povedať o opeľovaní týchto stromov. V našom kraji vystačí zakúpenie len 

jedného kusu stromu do Vašej záhrady. Peľ gaštanov je mimoriadne malý a vietor ho unáša až 100 km. V 

Lehote k dnešnému dňu odhadujem počet žijúcich gaštanov na 150, s opelením problém nebude aj pri 

nepriaznivých podmienkach. Navyše sa jedná o podstatne kvalitnejšie odrody a semenáče, aké sa 

nachádzajú vo Veľkom Záluží, či Párovských hájoch, ktoré sú k nám najbližšie. 

 Kompaktnejšia výsadba jedlých gaštanov bola prevedená na jar 2014 – gaštanová alej oproti 

ihrisku a striedaná ovocná alej s polovičným podielom gaštanov na 250 m dlhom úseku cesty okolo 

kaplnky, kde sa nachádzajú hneď dva druhy gaštanov. Som presvedčený, že sa takto položil základ na 

pekné, užitočné prostredie pre Vás všetkých. Tieto stromy si zaslúžia našu úctu, ochranu a hlavne 

počiatočné zavlažovanie v rokoch 2014 – 2015. Po zakorenení nás tieto stromy už potrebovať nebudú.   

 

 Tento článok vznikol z prirodzenej potreby osvety v tejto problematike, lebo Lehota je obcou, kde 

sa už dnes gaštany pestujú ako veľmi perspektívna plodina, stromy na zachytenie vody v meniacej sa klíme, 

stromy, ktoré nám pozitívne zmenia aj ráz krajiny.  

 

Alan Dolog 

Ekológ, Obec Lehota  

 


