
Zamestnanecký grant

Kraj Moruše Čiernej -
Terra Morus Nigra
Meno zamestnanca a pracovná pozícia:

MONIKA ŠTEVČAŤOVÁ, obchodný
zástupca

Podporuje organizáciu:

Občianske združenie PEČENIČAN,
Pečenice 91, 935 03

Stromy sa dožívajú približne dvesto, za ideálnych podmienok až
400 rokov.  Preto dosah tohto projektu môžeme označiť ako
dlhodobý. Strom začne rodiť ovocie v priemere za osem rokov.
Deťom z folklórneho súboru bolo vysvetlené, že stromy začnú
rodiť v období, keď oni sami dosiahnu dospelosť. Jedlé plody sú
tmavofialové až takmer čierne, keď sú zrelé. Ich chuť si mohli
deti vychutnať vďaka morušovému džemu, zakúpenému na
Festivale Moruše čiernej, ktorý sa konal deň pred sadením
stromov v obci Bátovce. Na lúke kde sa sadili stromy bolo
pripravené posedenie s čerstvým chlebom, maslom a džemom.
Deťom aj organizátorom sa deň veľmi páčil a považujú ho za
jeden z najlepšie strávených posledných letných dní.   

Popis projektu:

Dňa 19.09.2021 zamestnankyňa Veolia Energia Levice, a.s.,
Mgr. Monika Števčaťová,  ktorá v roku 2021 získala od
Nadácie Veolia Slovensko grant na realizáciu projektu Kraj
moruše čiernej, spolu s deťmi z Pečeníc vysadili na južných
svahoch Štiavnických vrchov desať stromov vzácnej moruše
čiernej. Moruša podľa jedného z ľudových označení "turecká
moruša" sa na územie Slovenska dostala v čase tureckých
nájazdov. Okrem označenia čierna má ešte aj ďalšie ľudové
označenia ako kyslá, viničná, drevená moruša alebo aj kyslá
jahoda. Tento druh moruše je na Slovensku zastúpený asi
1500 exemplármi, z toho najvyššia koncentrácia je v okolí
obce Pukanec, ktorá je najväčšou oblasťou pestovania tohto
druhu stromu v strednej Európe, preto dostal aj prezývku
Kraj moruše čiernej. Na tomto území sú moruše viazané na
vinohrady a vyskytuje sa len v miestach, kde rastie alebo v
minulosti rástol vinič hroznorodý (Vitis vinifera). Cieľom
Občianskeho združenia PEČENIČAN je zachovať štatút
najhustejšie osídlenej oblasti Morušou čiernou v strednej
Európe a rozšíriť oblasť pestovania tohto vzácneho stromu,
ktorý má veľký predpoklad prežitia na viničných, južných
svahoch Štiavnických vrchov v obci Pečenice, ktorá je od obce
Pukanec vzdušnou čiarou vzdialená len 3 km. Mladé
sadenice stromčekov boli posadené na troch rôznych
miestach, nakoľko dospelý strom dosahuje veľkých rozmerov
a na svoj rast potrebuje veľký priestor.


