
Granátové jablko 
Punica granatum 
 
Granátové jablko pochádza z Ázie, z Blízkeho východu, kde rastie v pies itej alebo skalnatej 
pôde. 

Táto subtropická rastlina sa u nás pestuje ako nízky ker vo výške 1,5 – 4,5 metra. 
Tenké konáriky pôsobia elegantne. Lesklé opadavé listy sú dlhé cca 7 cm. Ve mi pekné, 
vä šinou oranžovo – ervené kvety sú asi 5 cm dlhé a dva typy. Neplodné, na mladých 
výhonoch a plodné na staršom dreve. Plodom je ovocie – gu até granátové jablko, 5-6 cm 
v priemere. Sú lesklé, erveno – oranžové, s množstvom semien uzavretých samostatne 
v š avnatej sladko kyslej dužine. 

Existuje nieko ko kultivarov. Niektoré sa pestujú 
pre nápadné kvety:  
"Chico" (trpasli ie granátové jablko) je asi 0,6 m 
vysoký a ve mi dlho kvitne. Nerodí. 
"Legrellei" je hustý ker, 1,5 – 2,5 m vysoký, s oboma 
typmi krémovo bielych kvetov s ružovými pruhmi, ale 
nerodí. "Noche Shibari" má tmavo ervené kvety. 
"Nana" (trpasli ie granátové jablko) je cca 0,3 až 0.9 m 
vysoký ker s oranžovo- ervenými kvetmi. "Tayosho 'má 
svetlo marhu ové kvety. Nerodí. 'Alba Plena' má dvojité 
biele kvety.  
Odrody pre ovocie napríklad: "Wonderful", ktorý má 
oranžovo- ervené kvety a ve ké plody, cca 13 
centimetrov v priemere. "Paper Shell" má ve mi tenkú vonkajšiu šupku, "Fleishman", 
ktorý má ve mi sladké ovocie, "King" s ervenými kvetmi a ve ké, sladké plody.  

Granátovému jablku sa darí na teplom slne nom stanovišti. V zime potrebuje 
vegeta ný pokoj, t.j. teplotu maximálne 6 °C. (minimálne -10°C), inak nezhodí listy 
a nezarodí.  

Na jar a v lete potrebujú primerané a pravidelné zavlažovanie, aj ke  pomerne dobre 
znášajú sucho. Hnojíme kombinovanými hnojivami pravidelne, po as vegeta ného obdobia 
(jar, leto).    

Granátové jablká sú ve mi tolerantné k pies itej, ílovitej, kyslej aj zásaditej pôde. 
Pestujú sa ako kry i ako nízke strom eky. Sú ve mi tvarovate né, vhodné na bonsaj. Režeme 
ich v ase vegeta ného pokoja.  

Do rodivosti nastupujú v 3. až 4. roku. Na dozretie plodov potrebujú teplú jese  
a dostatok slnka.  Plody dozrievajú od augusta a pomerne dlho vydržia na rastline bez 
opadnutia. Plody pozbierané tesne pred dozretím je možné uloži  do chladni ky, kde alej 
dozrievajú a zlepšujú sa ich chu ové vlastnosti. Týmto spôsobom môžu by  uskladnené 6 
mesiacov. 
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