
Metasekvoja čínska  Metasequoia glyptostroboides 

Metasekvoja čínska je jedným z mála stromom, ktorý rástol v období druhohôr a 

treťohôr Jedná sa o opadavý ihličnan z čeľade tisovcovitých Taxodiaceae. Tento 

vysoký strom je jednoduchý na pestovanie, veľmi rýchlo rastie, má krásny štíhly 

kužeľovitý tvar. Dorastá do výšky 25 - 30 m. Za prvých 15 rokov dorastie do výšky 

10-15 m. Vzhľadom tomu, ako rýchlo rastie sa dá skvelo využiť do vetrolamov, alebo 

opadavého vyššieho živého plota, od ktorého ale  nečakajte nepriehľadnosť, ale 

originalitu. Vzhľadovo sa jedná o veľmi zaujímavý strom. Jeho svetlozelená svieža 

farba je žiarivá a kontrastuje s hnedočervenú farbou borky kmeňa. Borka (kôra) 

kmeňa sa lúpe v jemných podlhovastých pruhoch. Ihlice sú mäkké, krátke, majú 

výraznú stredovú žilku a rastú v dvoch radoch. Na jeseň sa ihličie farebne mení do 

medenej farby so zlatým nádychom. Potom ihlice opadávajú. Šišky metasekvoje sú 

veľké 2 - 2,5 cm. Metasekvoja čínska je príbuzná Tisovcovi dvojradovému Taxodium 

distichum. Rozdiel medzi nimi je v uložení  ihlíc na vetve. U Tisovca sú ihlice 

striedavo rozmiestnené, na  metasekvoji sú ihlice rovnomerne oproti sebe. Rovnako 

tak ako tisovca, metasekvoji vyhovuje vlhkejšia zem. Metasekvoja čínska je odolná a 

mrazuvzdorná, napriek tomu jej lepšie svedčí slnečné stanovište ale prospieva aj v 

polotieni. Mladé rastlinky treba chrániť pred silným slnečným žiarením, vyhovuje im 

zatienené stanovište. Pri vonkajšom pestovaním sa metasekvoji lepšie darí v pôde v 

blízkosti vodného zdroja, ktorá by mala byť ľahko priepustná, ľahká, mierne kyslá až 

neutrálna. Rez metasekvoje  je nutné vykonávať s citom. Ak jej chcete zabrániť vo 

vyťahovaní do výšky, alebo má veľmi riedke konáre, zarežte jej vrchol. Po zrezaní 

spoľahlivo obrastie. Pokiaľ má naopak príliš husté vetvy, a do koruny nejde svetlo, 

odstránte prebytočné, prerastajúce vetvy. Stromček do  1-2 roku neupravujte rezom, 

ani zastrihávaním. Ak nemáte veľa priestoru na pestovanie, je vhodná ako bonsaj 

.V tomto prípade ju nenechajte premrznúť, reagovala by zhnednutím a opadom 

ihličia. 



 

 

Ginko dvojlaločné Ginkgo biloba 

Ginko patrí medzi najstaršie stromy na našej planéte. Vyznačuje mimoriadnou 

odolnosťou voči klimatickým podmienkam a prírodným živlom, vrátane ohňa, 

niekoľko z nich prežilo výbuch atómových bômb v Japonsku. Je to jediný žijúci 

zástupca rastlinného druhu, ktorý bol  donedávna považovaný za vyhynutý. Zostal 

prakticky nezmenený viac ako 150 miliónov rokov. Dosiahne výšku až 30 metrov a 

šírky 9 metrov,  rastie pomaly a existujú rôzne variety, zakrpatené, previsnuté alebo s 



rôzne tvarovanými a sfarbenými listami. Za milióny rokov svojej existencie získal 

tento strom  imunitu proti škodcom ani chorobám. Pestovanie je jednoduché, 

prospieva vo väčšine druhov pôd, najradšej má priepustnú, ílovitú hlinu a stanovište 

chránené pred vetrom. Dobre zakorenené rastliny sú odolné proti suchu a zvládajú aj 

mestský znečistený vzduch. Znášajú tiež pôdu utlačenú a chudobnú na živiny, ďalší 

dôvod na pestovanie v mestách. Tieto stromy sú buď samčie alebo samičie.  Ale  len 

samčie rastliny sú vhodné do záhrad a blízkosti domov, pretože plody samičích 

stromov môžu nepríjemne zapáchať. Ginko rastie pomaly, priemerne  30 cm za rok, 

a to v období od konca mája do konca augusta. Rast je  nerovnomerný, jeden rok 

vôbec nerastie a druhý rok môže vyrásť aj o 1 meter. Podľa výsledkov analýz to 

zrejme vôbec nesúvisí s vodným režimom alebo dostatkom živín. Strom začína plodiť 

vo veku 35 rokov .Pohlavie stromov je možné určiť, pretože samičie stromy majú 

takmer horizontálne vetvy a hlboko vykrajované listy, zatiaľ čo samčie vetvy zvierajú 

s kmeňom ostrejší uhol a listy sú vykrajované menej (ale nie vždy je to úplne zrejmé). 

Vetvy samčích stromov  sa môžu vrúbľovať na samičie (a naopak) a tak zaistiť tak 

oplodnenie. Stromy sa môžu dožiť až dvetisíc rokov. 

Ličebné účinky ginka 

Vynikajúce účinky má extrakt z ihličia podobné listom. Obsahuje špecifické látky, 

ktoré  sa nevyskytujú v žiadnej inej rastline. Potláčajú alergické reakcie a preto môže 

ginko pomôcť liečiť problémy s astmov. Ginko obsahuje  antioxidačné enzým s 

atómami železa a látky uvoľňujúce a rozširujúce periférne cievy. Taktiež odstraňuje 

pocity ľahostajnosti a únavy, zlepšuje pamäť a dodáva človeku pocit väčšej pohody. 

V dôsledku lepšieho prekrvenia sa zvyšuje schopnosť sústrediť sa a znižuje únavu, 

čo sa prejaví pri práci vyžadujúcu sústredenie a pozornosť. Je vhodné pre seniorov, 

ktorý majú problémy s nedostatočným prekrvovaním končatín. Listy je najlepšie 

zberať na konci leta alebo skoro na jeseň, tesne pred tým, než začnú meniť farbu. 

Plody možno požívať surové len v nepatrnom množstve, ale varené môžu byť 

konzumované bezproblémovo. Dužina trochu zapácha, ako potuchnuté maslo. Dobré 

sú pečené, chutia ako niečo medzi zemiakmi a jedlým gaštanom. Varené plody sa 

dajú použiť do polievok, kaší atď. Sú nízkotučné a  bohaté na niacín, škrob a 

bielkoviny. Surové plody Ginka sú  trpké a obsahujú substanciu 4'-

methoxypyridoxine, ktorá ničí vitamín B6 v tele. Táto negatívna vlastnosť je ale 

odstránená tepelnou úpravou, rovnako ako zemiaky sa nejedia surové. Ale pozor na 

predávkovanie veľkým množstvom podomácky vyrobených extraktov alebo čajov, 

ktoré môže spôsobiť prechodné zažívacie ťažkosti a kožné vyrážky. Tehotné a 

dojčiace ženy by ho nemali vôbec užívať. 



 

 

 

 



Extrakty z ginkga však pozitívne pôsobia aj pri ochorení tepien a žíl končatín, 

pri erektilnej dysfunkcii, ale aj pri mnohých ďalších ochoreniach ako: 

• depresívne stavy, závrate alebo na bolesti hlavy 

• prevencia pred mnohými závažnými chorobami, predovšetkým 

infarktom myokardu, mozgovou príhodou 

• niektorými druhmi rakoviny 

• problémoch so zrakom alebo sluchom, kde problémom je slabé 

zásobenie krvou 

• pri chorobách pľúc, astme, kašli, slabej imunite, alergických 

reakciách 

• Napomáha činnosti pečene a ľadvín 

• Zrýchľuje hojenie poranení 

 

 


