
Muchovník Amelanchier 

Obľúbená, okrasná, opadavá, ovocná a odolná drevina v záhrade. 

  

Podobná arónii, zároveň je aj nenáročná na pôdu (pH 6,0 až 7,8). Bohato kvitne 

voňavými kvetmi (odolné voči mrazu do mínus piatich stupňov Celzia), produkuje 

množstvo výborných, modro - fialových jedlých plodov a na jeseň sa jeho lístie 

farbí do odtieňov červenej a oranžovej farby.  



 

 



Chuť plodov je pre niekoho sladko pikantná, inému chutia ako čučoriedky alebo 

marcipán. Muchovník je odolný aj voči silným mrazom (mínus 30 stupňov) a plody 

dozrievajú skoro, preto je možné ich pestovať aj vo vyšších a podhorských polohách. 

                                   

 

 



U nás pestovaný muchovník jelšolistý  Amelanchier alnifolia dosahuje výšku 2 – 6 m, 

kvitne v máji, plody dozrievajú od polovice júna do polovice augusta a z jedného 

kríka môžeme získať od 8 – 15 kg ovocia. Pre vyššiu šťavnatosť a cukornatosť sa 

odporúča ich nechať týždeň prezrieť. Ďalšou prednosťou muchovníka je jeho 

odolnosť voči chorobám a škodcom, jediný problém pre tento druh predstavujú 

krúpy a vtáctvo. 

 

 Na rez nie je náročný, ak pod ním budete chcieť udržiavať trávnik, môžete si ho 

dotvarovať do nízkeho stromčeka. Krík začína plodiť už v druhom, najneskôr v 

treťom roku od výsadby a plodnosť si je schopný udržať po desiatky rokov. 

Muchovník je taktiež vhodný na výsadbu do živého plota, v takomto prípade 

získate vy aj vaši susedia okrem súkromia aj zdroj vitamínov. 



 

 Ročný rast je 25 - 55 centimetrov,  v závislosti od odrody. Plody muchovníka 

podporujú imunitu a sú vynikajúcou prevenciou proti žalúdočným ochoreniam, 

obsahujú veľké množstvo vitamínu C, B12 a ďalších cenných minerálov. 

Používajú sa ako podporný doplnok stravy pri onkologických ochoreniach. 

Z plodov sa dá vylisovať výborná šťava, z ktorej sa dá spraviť likér alebo víno.  

Listy sa sušia a pripravuje sa z nich čaj, ktorý priaznivo pôsobí na tráviacu 

sústavu a je dobrý aj na detoxikáciu organizmu. 

 

  

 



 

 


