Muškáty
„Samy si ich vypestovali, samy si ich predali, no nie pre vlastné potešenie a zisk,
ale aby pomohli iným. “ R. Valková

Muškáty. Kto by ich nepoznal. Sú častou ozdobou našich balkónov, terás, letných
altánkov, okien. Prišli k nám z Afriky a je ich niekoľko druhov a farieb.
Muškáty krúžkované patria medzi ľahko vypestovateľné. Zvládnu ich vypestovať aj
začiatočníci. Dokonca aj deti vo veku 8-9 rokov. Myšlienku pestovania muškátov krúžkovaných
a ich následný predaj pre dobročinný účel sme mohli zrealizovať prostredníctvom finančnej
podpore Nadácie SPP.
Ak chceme mať na jar pekné zdravé sadenice, musíme začať s pestovaním už v zime, keď príroda
ešte spí. A tak sme aj urobili. 7. 1. 2022 sme sa stretli, aby sme malé semienka, nie väčšie ako
makové zrnko, uložili do jifov. Nasledujúce dni sme im pravidelne dodávali vlahu a kontrolovali
ich. Semienka sa pekne ujali a vypustili prvé maličké lístočky.
Po mesiaci 4. 2. 2022 prišiel čas, zmeniť im priestor. Z jifov, ktoré im už boli malé, sme ich
presadili do prázdnych obalov od jogurtov, ktoré im nahradili kvetináč. Opäť sme ich polievali,
kontrolovali, prípadne otáčali za slnkom, odstraňovali poškodené listy. Výsledkom boli po dvoch
mesiacoch pekné zdravé sadenice v bio kvalite.
21. 4. 2022 sa na školskom dvore uskutočnil ich predaj. Dievčatá z III. A sa tejto úlohy ujali
bravúrne. Po teoretickej inštruktáži išli za pult. Ako pravé trhovníčky predali – všetko. Tržba
z predaja bola 130 €. Peniaze pôjdu na kúpu krmiva pre psov v útulku „Šťastný psík“
v Matejovciach nad Hornádom.
V závere dňa nás všetkých hrial na duši nehmatateľný, neviditeľný pocit dobre vykonanej
práce. Ja som bola pyšná na dievčatá, že napriek svojmu nízkemu veku dokázali byť
zodpovedné a išli za svojím cieľom do konca. A dievčatá posilnené touto skúsenosťou už
spriadali plány na budúci školský rok.
PaedDr. Renáta Valková

Petra Grigerová a Rebeka Bartošová pri prvom sadení muškátov do jifov 7. 1. 2022

Takto muškáty čakali na svoje prvé vzklíčenie

Zoja Klimová a Karolína Kukoľová pri druhom sadení 4. 2. 22

Muškáty po druhom sadení

Pripravené na predaj

Zľava: Karolína Kožušková, Karolína Kukoľová, Petra Grigerová
P. uč. Štramová kupuje muškáty na svoje okná

