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Kto pracuje 
v záhrade a práca 
ho naozaj baví, 
možno si doteraz 

vystačil i so starou motykou 
po dedkovi. Ručný plosko-
rez dokáže nahradiť takmer 
všetky bežne používané 
záhradné náradia. Ten-
to podivný nástroj nie je 
práve z radu tých lacných, 
ale nahradí vám hrable, 
motyku, krompáč či kosu. 
Je z kvalitného materiálu, 
ktorý navyše ani netreba 
ostriť. 
Samozrejme, sú rôzne 
veľkosti.
Väčší je skôr pre mužov, 
alebo ak potrebujete vyplieť 
väčšiu plochu pomedzi 
zeleninu, či pri hrabaní 
sena. Častejšie využijete 
zrejme menší ploskorez. 
Veľmi dobre sa s ním pleje 
v záhone či kyprí pôda.

Pôda je živá
O tento patentovaný vyná-
lez sa pričinil Vladimir Vla-
dimirovič Fokin, ktorý zo 
zdravotných dôvodov ne-
mohol používal v záhrade 
rýľ a nezohnal traktoristu, 
ktorý by mu pôdu pooral. 
S údivom však zistil, že sa 
vlastne nič nestalo, hnoj 
z jesene záhadne zmizol 
v pôde, o čo sa postarali 

dážďovky a pôda bola na 
jar kyprá, pripravená na 
sadenie. Vtedy si uvedomil, 
že pôdne organizmy sú 
nesmierne dôležité.
Helena Vlašínová, autorka 
knihy Zdravá záhrada, 
odborníčka na pôdu, na 
svojich prednáškach často 
vravela o pôdnej faune, 
ako jej veľmi ubližuje naše 
prehadzovanie jednotlivých 
vrstiev a ničenie pôdneho 
života.
Základnou prednosťou plo-
skorezu je, že sa pôda kyprí, 
teda sa nerýľuje. Nedochá-
dza tak k obracaniu pôdy 
s mikroorganizmami, ktoré 
sú viazané na tmu. Pôda sa 
povrchovo kyprí do hĺbky 
6 – 10 cm, ale to stačí pre 
väčšinu nami pestovanej 
zeleniny. Pri kyprení treba 
dbať na to, aby pôda ostala 
na svojom mieste, aby sme 

ju nepremiestňovali. Ide-
álne sa takýmto spôsobom 
čistia medziriadky medzi 
mrkvou, červenou repou, 
alebo aj medzi rajčinami, či 
zemiakmi.
Pri používaní tohto nástroja 
je dôležitá i zmena nazera-

nia na pôdu ako takú. Ak 
budeme pôdu iba pre-
kyprovať do plytkej hĺbky, 
je nesmierne dôležité na 
jeseň po zbere úrody použiť 
zelené hnojenie a počas 
sezóny používať striedanie 
plodín tak, aby sme odčer-

pané živiny znova dostali 
späť do pôdy.

Práca  
s ploskorezom
Ploskorez nahradí niekoľko 
bežne používaných náradí. 
Záleží od toho, ako ho 

budete držať v ruke, aké 
bude držanie vášho tela či 
akou časťou nástroja budete 
pracovať.
S väčším ploskorezom 
dokážete rozdrobiť hrudy 
a vyrovnať povrch pôdy. 
Pri sadení drobných se-

mienok zeleniny či kvetov 
výborne poslúži na sadenie 
do plytkej vrstvy tak, že 
ostrým koncom vytvoríme 
jemnú ryhu. Pri zahŕňaní 
pôdy nemusíte používať 
hrable, ale celou plochou 
nahŕňate vrchnú pôdu 
k semienkam.
Ploskorez využijete i pri 
pretŕhaní zeleniny, ako je 
mrkva či petržlen. Nenahra-
diteľný je pri jarnom kypre-
ní, keď sa snažíme podporiť 
rast plodiny a potlačiť rast 
burín. Zahĺbením ostrej čas-
ti ich dokážeme vytrhnúť aj 
s koreňom.

Pri stromoch,  
kríkoch i pri  
obracaní sena
Okolo novovysadených 
stromov i kríkov je dobré 
udržiavať pôdu kyprú. 
Ak okolie stromu nemáme 
zamulčované organickou 
hmotou, ploskorezom 
môžeme kypriť pôdu alebo 
sekať burinu ako kosou.
Pri ohŕňaní zemiakov nám 
pomôže veľký ploskorez, 
ktorého veľká plocha po-
môže navrstviť zem oveľa 
rýchlejšie.
Pri okopávaní jahôd a malín 
s ním veľmi pohodlne od-
seknete i nežiaduce poplazy 
a šľahúne.

Dá sa však využiť i pri 
obracaní a hrabaní sena. 
Tiež ním vieme zhrabané 
seno podobrať a odniesť 
podobne ako s vidlami.  
Použiť ho môžeme i pri 
čistení chlievov a vyhŕňaní 
hnoja či podstielky. Kom-
post alebo hnoj potom mô-
žeme ploskorezom drobiť 
a rozhadzovať po záhone 
podobne ako vidlami.
Ploskorez využijeme asi pri 
dvadsiatke rôznych prác 
okolo pôdy. Môžu s ním 
pracovať aj starší ľudia, 
ako aj tí, čo majú problém 
s boľavým chrbtom či 
kĺbmi. Výrazne totiž znižuje 
fyzickú námahu a zjedno-
dušuje prácu v záhrade. 
Akoby sme sa s pôdou iba 
hrali, len ju kypríme a zve-
ľaďujeme. A ona sa nám za 
to odvďačí úrodnosťou. 
 AlenA PAššová

Nástroj, ktorý nahradí  
všetky ostatné. Ploskorez 
Možno ste už o ňom počuli, je však možné, že o ňom dnes čítate 
po prvýkrát. Na pohľad čudne zahnutý hák, ktorý pripomína malú 
kosu. Kto si s ním vyskúša prácu v záhrade, nebude chcieť žiadny iný 
nástroj. Naozaj užitočný pomocník, s ktorým vám práca pôjde od ruky. 
Počuli ste už o ploskoreze?

Ploskorezom možno 
kypriť aj pôdu okolo 

stromov a kríkov  
bez poškodenia  

korienkov.

Pri okopávaní jahôd 
a malín ním veľmi 

pohodlne odseknete 
i nežiaduce poplazy 

a šľahúne.


