
Brusnica veľkoplodá  Vaccinium macrocarpon 

Brusnica veľkoplodá pochádza zo Severnej Ameriky a v našich podmienkach sa jej 

bezproblémovo darí. Brusnice majú zvláštnu, nezameniteľnú chuť.  Sú trochu trpké, 

horkasté, zároveň sladké aj kyslé. Pestovaním brusnice vo svojej záhrade si 

zabezpečíte bohatú úrodu plnú vitamínov. Brusnica má zároveň aj dekoračné 

vlastnosti a to najmä vďaka bielym zvončekovitým kvetom kvitnúcim na jar. 

  

 

 

Rozdiel medzi brusnicou veľkoplodou Vaccinium macrocarpon ( kľukva) 

a brusnicou obyčajnou Vaccinium vitis-idaea 

Ide o dva rôzne druhy, tej istej rastliny – brusnice Vaccinium. Rozdiely tu sú a to: 

• veľkosť (plodov a rastliny).  

• Plody kľukvy, brusnice veľkoplodej, sú veľmi podobné klasickej brusnici, 

akurát sú väčšie, majú okolo 2 cm.  

• Plody brusnice obyčajnej majú iba okolo 0,5 cm. 

• Ker brusnice obyčajnej dorastá do výšky okolo 25 cm  

• Ker brusnice veľkoplodej dorastá skoro do pol metra.  

•  V obsahu účinných látok, sú na tom obe brusnice podobne.  

•  Brusnica obyčajná nie je náročná na zálievku  

•  Brusnica veľkoplodá potrebuje mokré a kyslé pôdy. 



 

                 

Vaccinium macrocarpon     

                                



  

Vaccinium vitis-idaea 

 

 

Liečivé účinky brusníc 

Brusnice sú obľúbené na celom svete pre svoju špecifickú chuť a liečivé účinky. Sú 

bohatým zdrojom vitamínov C a K a spolu s obsiahnutými polyfenolmi fungujú ako 

efektívny antioxidant. Obsahujú tiež kyselinu citrónovú, jablčnú, benzoovú a 

šťavelovú, draslík, horčík, vápnik, mangán a fosfor. Vďaka takémuto zloženiu si 

brusnice našli uplatnenie hlavne v medicíne. Pôsobia dezinfekčne a protizápalovo, 

hlavne na močové ústrojenstvo. Používajú sa ako podporný prostriedok pri liečbe 

cukrovky a reumatizmu. Flavonoidy, ktoré sa v nich hojne nachádzajú, majú hneď 

viacero vynikajúcich vlastností: znižujú tvorbu krvných zrazenín, upravujú vysoký 

krvný tlak, zdokonaľujú prietok krvi, spomaľujú vznik artériosklerózy a bránia 

upchávaniu ciev. 

Najvýznamnejší liečivý účinok brusníc je na močové cesty. Vedci zistili, že molekuly 

účinných látok z brusníc dokážu pokryť povrch niektorých orgánov a vytvoriť tým 

ochranný štít pred infekciami močového ústrojenstva. Od tridsiatych rokov, kedy sa v 

Spojených štátoch začalo s výskumom účinkov brusníc, odhalili mnohé štúdie, že 

práve brusnice sú najlepšou prevenciou pred ochoreniami močového mechúra a 

obličiek, keďže nedovoľujú baktériám preniknúť a usadzovať sa na močovom 

mechúre. Zaberajú dokonca aj pri nepríjemnom úniku moču. Brusnice účinkujú proti 

hnačke, chrípke, skleróze, bolestiam pri menštruácii, majú protirakovinový účinok.  



Vyšší obsah kyselín v plodoch je zárukou dobrej trvanlivosti čerstvých i spracovaných 

plodov.  

 

       
 

   
 
 

Nároky na pôdu a klimatické podmienky 

 

Optimálna pôdna reakcia je od 3,5 - 4,5 pH. V klasických pestovateľských oblastí 

býva pôda zvyčajne menej kyslá, skôr vápenatejšia, naopak, v podhorských 

oblastiach ihličnatých lesov býva málo vápnitá, viac kyslá. Ak pôda rastlinám 

nevyhovuje z hľadiska kyslosti, treba ju upraviť – buď čiastočne, alebo celoplošne 

nahradiť vhodným kyslým substrátom. Ten si môžeme kúpiť hotový alebo si ho 

namiešať sami. 



 

Príprava kyslého substrátu 

Najmä pri väčších výsadbách je pre nás cenovo výhodnejšie pripraviť si substrát 

svojpomocne. Je dobré vopred si preveriť používané zložky substrátu, najmä čo sa 

týka ich kyslosti a obsahu vápnika, lebo často kvalita deklarovaná predajcom 

nezodpovedá skutočnosti. Napríklad aj rašelina má širokú škálu obsahu vápnika 

i kyslosti – môže byť veľmi kyslá (najmä vrchovisková), čo nám vyhovuje, až 

neutrálna, dokonca alkalická. Vhodná je špeciálna rašelina Novobalt. 

Podľa dostupnosti surovín si môžeme skombinovať substrát pre kyslomilné 

plodonosné rastliny z nasledujúcich zložiek: 

1. typ substrátu – ak máme dostatok kyslej vrchoviskovej rašeliny, zmiešame jej 

3 diely s 1 dielom nekarbonátového (nevápenatého) hrubozrnného piesku a na 

zhruba 1 m3 tejto zmesi pridáme jedno vedro kvalitnej humusovej nepovápnenej 

záhradnej pôdy; 

2. typ substrátu – prichádza do úvahy najmä vtedy, ak máme prístup ku kyslej 

hrabanke z ihličnatého lesa; 4 diely zmiešame s 1 dielom kyslej vrchoviskovej 

rašeliny a s 1 dielom nekarbonátového hrubozrnného piesku a takisto pridáme 1 

vedro záhradnej pôdy. 

Nevyhnutnou podmienkou je zabezpečenie dostatku vhodnej závlahovej vody. 

Obdobie kvitnutia  nastáva v priebehu júna a končí niekedy až v prvej polovici júla. V 

období kvitnutia je brusnica citlivá na neskoré prízemné jarné mrazy, preto úspešné 

pestovanie je podmienené vybudovaním protimrazovej ochrany, ktorá môže plniť v 

letnom období aj funkciu bežnej závlahy postrekom.  



 

 

Výsadbový materiál a výsadba 

 

 Pre brusnicu veľkoplodú je odporúčaný spon vysádzania je 0,3 - 0,4 x 0,3 - 0,4 m. 

Najvhodnejší termín na vysadzovanie je jar. Pred vysádzaním dôkladne zbavíme 

plochu vytrvalých burín. Rašelinný substrát sa odporúča ihneď po vysadení rastlín 

pokryť vrstvou kremičitého piesku v hrúbke 30 až 50 mm, ktoré podľa potreby 

obnovujeme.  Cieľom hustého sponu vysádzania je dosiahnuť rýchle pokrytie 

povrchu pôdy rastlinami aby sme zabránili zaburineniu. Zaburinené časti porastu nie 

je možné ošetrovať okopávaním ani plošným vytrhaním buriny. Narúšame tým 

vrchnú vrstvu pokrytú pieskom, ktorá tiež chráni porast pred zaburinením. Na veľmi 

zaburinené miesta sa odporúča použiť herbicídy pôsobiace cez zelené časti rastliny, 

ktoré aplikujeme za pomoci knotového (bodového) aplikátora priamo na burinu. 

Aby kyslomilné rastliny dobre rástli a plodili, potrebujú vlhký substrát, nie však 

premokrený. Sústavnú a rovnomernú závlahu zabezpečí kvapkový zavlažovací 

systém. Keďže rastliny si vyžadujú plne oslnené stanovisko a mnohé z nich korenia 

plytko (navyše na slnku povrchová vrstva substrátu rýchlo preschne a potom zle 

prijíma vodu), je dobré okolie mulčovať pomocou čiernej umelohmotnej fólie či tmavej 

netkanej textílie, ešte vhodnejšie je však použiť prírodnú drevnú kôrovú borovú 

štiepku alebo ihličnatú hrabanku. Mulčovať môžeme aj živým materiálom – pomocou 

pôdopokryvných rastlín (vresy, vresovce, daboécie), ktoré potláčajú rast burín. 

Škodcami či chorobami brusnica v našich podmienkach netrpí, preto nebudete mať 

starosti s ochranou rastliny. 



   

Brusnica pestovaná v črepníku    



 

Brusnice nasadené v záhone s kvapkovou závlahou 



 

Výsadba brusníc do oddrenážovanej jamy s kvapkovou závlahou. 

 

 

Ošetrovanie počas vegetácie 

 

     Vo vegetačnom období porast vyžaduje dostatok vody, ale neznáša zaplavenie, 

preto prebytočná voda musí odtiecť. Prvá významnejšia úroda sa zbiera po dvoch až 

troch rokoch od vysadenia. Úrodnosť porastu je silno podmienená výskytom 

dostatočného počtu plodonosných výhonkov na jednotku plochy. Rez rastlín je preto 

v určitých etapách vývoja porastu nevyhnutný a má svoje špecifiká. Keďže rastlina 

plodí na vzpriamených, krátkych výhonkoch vyrastajúcich s plazivej, po celej dĺžke 

zakoreňujúcej stonky, tomu prispôsobíme aj rez. V mladom poraste skracujeme tieto 

prudko sa predlžujúce stonky, aby sme podporili rodivý obrast. Prestarnutý porast, 

prekosíme kosačkou vo výške 5 - 7 cm nad zemou. Životnosť dobre ošetrovaných 

výsadieb je viac ako 80 rokov. 

Vodný režim a hnojenie 

 

     Brusnica veľkoplodá patrí k rastlinám málo náročným na hnojenie. Používame 

špeciálne bezchlórove NPK hnojivá, max. 20 gramov na 1 m2 v pomere 1:1:1, alebo 

1:2:1, pričom dávka dusíka na rašelinných pôdach nemá prekročiť 20 kg (č.ž.) na 

hektár. 

     Rastliny môžeme pestovať aj na záhradke a vo vegetačných nádobách. V tom 

prípade si substrát pripravíme z čistej vrchoviskovej rašeliny a kremičitého piesku ( v 

pomere 5:1) s pridaním nízkych dávok živín a vyplníme ním záhon na hrúbku 0,25 m. 



Rastliny zalievame mäkkou, najlepšie dažďovou vodou. Ak ich pestujeme v 

nádobách zalievame ich tak aby v miske pod nádobou bola vždy voda. 

    Brusnica veľkoplodá je samoopelivá i cudzoopelivá, kvety sú však málo atraktívne 

pre opeľovačov, ktorými sú hlavne čmeliaky a včely. 

 

Zber a použitie plodov 

 

     Dozrievanie skorých a stredne skorých odrôd (nadmorská výška 700 m) nastáva 

koncom septembra a v októbri. Neskoré odrody tu už spoľahlivo nedozrievajú. Zber 

plodov nastáva až vtedy, keď je prevažná časť bobúľ sfarbená do rôznych odtieňov 

červenej farby v závislosti od odrod. 

  

 

 

 

 


