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Moderátor: Teplých a slnečných dní je čoraz viac a tento čas je obľúbenou sezónou pre 

milovníkov jahôd. Obdobie, počas ktorého dozrievajú, je pomerne krátke. 
Ľudia ich okrem konzumovania používajú do koláčov, či z nich robia džem 
a tak „si zavárajú leto“. Na viacerých miestach v našom regióne sa rozbieha 
aj obľúbený samozber. 

Redaktor: Tohtoročnú jar na Slovensku poznačili veľké suchá. Pestovateľ priznal, že 
pole museli pravidelne a výdatne zavlažovať. Ďalším faktorom, ktorý 
pôsobí na dozrievanie jahôd, je teplota.  

Pestovateľ: Celkový rast ovplyvňuje a sladkosť jahôd ovplyvňuje.  
Redaktor: Dôležité je pre jahody aj počasie. Ideálna teplota v noci je 10 a cez deň 20 – 

25 stupňov. Noci na Slovensku sú však stále pomerne chladné, čo spomalilo 
rast jahôd. Samozber, ktorý je u ľudí veľmi obľúbený, sa posúval aj 
s opatreniami spojenými s koronavírusom. Vonku je však pre zberačov 
riziko prenosu minimálne.  

Pestovateľ: Keď sú bližšie, tak rúška musia mať a tých 5 m od seba, ale tak zadeľujeme, 
že aby boli tie vzdialenosti dodržané.  

Redaktor: Samozber uľahčuje aj prácu pestovateľom, ktorí nemusia zamestnávať viac 
ľudí. A samozberači1 sú zas radi, že sú vonku na slnku.  

Pani č. 1: Páči sa mi samozber. Oplatí sa to hlavne. Nie každý má tu možnosť doma 
pestovať jahody. 

Pestovateľ: Prebieha tak, že donesú si vlastné nádoby, odvážime, nazbierajú, prídu 
naspäť, odváži sa nazbierané a odpočíta sa váha nádoby.  

Redaktor: Sezóna jahôd je pomerne krátka. Čerstvo nazbierané jahody dávajú 
gazdinky do koláčov alebo ich zužitkujú v zimných mesiacoch v rôznych 
formách. 

Pani č. 2: Jahodový sirup. Chcela som aj trošku na lekvár, ale ešte sa mi zdá, že sú neni2 
až také sladké.  

Pani č. 1: Pravdepodobne dreň alebo džem. 
Redaktor: Podľa miestneho pestovateľa Slováci čoraz častejšie kupujú zahraničné 

výrobky a radšej by mohli podporiť viac slovenských pestovateľov. Okrem 
toho zber jahôd a slnečné lúče sú dokonalou kombináciou na krásne 
strávený čas. Tak hor sa na jahodové polia.  

Pestovateľ: Dokonca by som chcel, aby ľudia pestovali viacej ovocia, zeleniny, a aby 
Slováci kupovali slovenskú zeleninu a ovocie.  

Redaktor: Je to pekný pocit prísť a natrhať si jahody pre seba alebo pre svojich 
známych. Slovenské jahody sú najlepšie.  
Andrej Petro, Televízia Krea. 

 
 
 
RTV Krea, 25. 5. 2020, minutáž: 00:02:07 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=6CyuQp8Kjqs&t=1s)    

 
1 samozberač (m) – kto si zbiera sám ovocie, napríklad na jahodovom poli 
2 nespisovný výraz, spisovne: nie sú  
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