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Minerální hnojivo
a
Organická složka
Rohovina

Organ
Organominerální
hnojiva Agormin spojují nejlepší
vlastn
vlastnosti všech tří složek, které obsahují:
Minerální hnojivo: dodá rostlině
potřebné živiny ve vyváženém poměru.
Rohovina: postupně uvolňuje zejména dusík.
Vylepšuje strukturu půdy a obnovuje její
biologickou aktivitu.
Organická složka: vyrovnává nedostatek
organické složky v půdě, vylepšuje její
fyzikální vlastnosti a celkovou kvalitu.

www.agrocs.cz
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Floristika

Hrnkové rostliny

a keramika

Tak jako každá kytice květů vyžaduje svoji specifickou vázu, aby vynikla její
krása, tak i hrnkové rostliny potřebují vhodný obal. Jak ale vybírat?
Keramické obaly patří mezi nejrozšířenější, jsou k dostání v různých
barevných kombinacích a tvarech. Při rozhodování, jaký typ obalu pro danou
rostlinu zvolit, je důležité brát v úvahu velikost, barvu, tvar, strukturu a také
texturu rostliny. Vybraný keramický obal by měl s rostlinou vytvářet
jednotný celek, jenž ladí s prostorem, ve kterém je hrnková rostlina
umístěna. V našich zahradnických centrech vám rádi pomůžeme s výběrem
obalu pro vaši rostlinu

Jan Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov

usík.
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Patří k trvalkám ze zahrad našich babiček
a v poslední době jsou stále oblíbenější

Znovu objevené

pivoňky

Když se řekne pivoňka, představí si
většina lidí starou známou z babiččiny
zahrádky: pivoňku lékařskou. Nic proti
ní – ale byla by škoda zapomínat na její
dřevité příbuzné.
Dřevité pivoňky pocházejí
z Asie a dějepisci tvrdí, že
"doma" si jich uměli vážit.
Historie jejich pěstování je
starší než dva tisíce let. Staří Číňané prý
vzrostlou pivoňku vyvažovali zlatem,
nevěsty si nádherné rostliny přinášely
do manželství jako věno a své místo
měly pivoňky i v královských zahradách.
Pro zbytek světa však stále zůstávaly
ukryty za Velkou zdí, a tak teprve před
dvěma sty lety přivezli cestovatelé první
dřevité pivoňky do Evropy. I tady si brzy
získaly náklonnost zahradníků
a milovníků květin, a když k nim přibyly
i pivoňky z Japonska, staly se vděčným
námětem šlechtitelů.
Dřevité pivoňky už na pohled nezapřou
svou podobu s těmi "klasickými". Na
rozdíl od nich jsou to však opadavé
polokeře, jež mohou v dospělém věku
dosáhnut výšky i 150 cm. Ani jejich květy
nepřehlédnete: mívají průměr až 15-20
centimetrů a barvu ve škále od bílé přes
žlutou, růžovou a červenou až k temně
fialové. Zahradu vám mohou krášlit od
konce dubna až do června.
Ušlechtilé pivoňky nejlépe vyniknou jako
solitéry, slušet jim to však bude
i v blízkosti skupiny dřevin nebo před
živým plotem nebo zdí. Ty zároveň
poskytnou rostlině potřebnou ochranu
před větrem.
Nejvýznamnější mezi dřevitými pivoňkami
jsou ty keřovité, označované souhrnným
názvem Paeonia suffruticosa. Poznáte je
podle světle zelených, hluboce
vykrajovaných špičatých listů.
Nelépe se jim daří na slunném nebo
mírně zastíněném stanovišti chráněném

před větrem. Půda by
měla mít mírně
zásaditou nebo alespoň
neutrální reakci,
a především musí být propustná: trvalé
zamokření znamená pro rostlinu téměř
jistou zkázu. Je dobré vybrat pro ně
místo, kam nesvítí ranní slunce. Rychlé
zahřátí po chladné noci jim totiž může
uškodit.
Ideálním obdobím pro výsadbu je jaro:
březen a duben. Pivoňky se vysazují
zhruba do stejné hloubky, v jaké rostly
v zahradnictví nebo v nádobě, ve které
jste je koupili. To znamená, že místo
roubování musí ležet asi 5-10 cm pod
povrchem půdy. Mladé rostliny je dobré
zasadit šikmo, aby se podpořilo jejich
bohaté větvení. Půdu, kterou vyplníte
výsadbovou jámu, promíchejte
s kompostem.
Pokud jde o řez, jsou keřovité pivoňky víc
než nenáročné: nejlépe jim je, když je
necháte bez řezu. Jen v případě, že by
rostlina měla mnoho tenkých,
nerozvětvených výhonů, je můžete
v lednu asi o třetinu zastřihnout, abyste
podpořili větvení. Počítejte však s tím, že

v tomto roce se
květů už nedočkáte,
protože květní
pupeny se zakládají
na podzim.
Příležitost sáhnout
po nůžkách tak má
pěstitel pivoněk
vlastně jen dvakrát.
Brzy po odkvětu byste měli odstranit
vznikající plody, aby se rostlina zbytečně
nevysilovala. V předjaří pak pivoňku
prohlédněte a odstřihněte zmrzlé výhony.
První tři roky po výsadbě byste pivoňky
neměli hnojit. V dalších letech je dobré na
jaře rostliny přihnojit kompostem nebo
rohovinovou moučkou. První rok po
výsadbě se vyplatí rostlinu i kořeny zakrýt
chvojím. A protože jemné kořeny vyrůstají
mělce pod zemí, můžete si v okolí
pivoněk ušetřit námahu s kypřením.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
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lo jednotlivým plodinám, pro které jsou
hnojiva určena.
Celou řadu Hoštických hnojiv tvoří
sedm základních granulovaných 1 kg
hnojiv, určených pro široké použití jak
na zahrádce, tak i v domácnosti a jejich
0,5 l kapalné alternativy.
Tuto základní řadu dále doplňuje organické NPK hnojivo s guánem (mineralizovaným trusem mořských ptáků z jižní
Ameriky) a HOŠTICKÝ HNŮJ – směs fermentovaného kravského a koňského hnoje s rohovinou, které jsou zvláště vhodné
pro podzimní přípravu půdy. Použitím
těchto produktů, vyrobených na přírodní bázi, dodáte půdě potřebný humus
a dostatek živin rostlinám pro začátek. Ve
výsledku se to projeví bohatou „zdravou“
úrodou a nádherou květů, bez negativního zatížení přírodního prostředí.

Do bytu i do zahrady – hnojivo
z Hoštické řady

Také Vy kontrolujete údaje na potravinách? Zajímá Vás, kromě kalorických
hodnot, kolik těch „Éček“, které mají zvýšit trvanlivost, zlepšit chuť či zvýraznit
barvu, obsahují?
Jestliže ano, pak patříte do velké a neustále se zvětšující skupiny lidí, kterým
záleží na zdraví svém i jejich blízkých.
Určitě vyznáváte zdravý životní styl
s aktivním pohybem, líbí se Vám harmonické životní prostředí a pravděpodobně
v obchodech vyhledáváte regál s biopotravinami.
Možná se sami snažíte vypěstovat si
svou vlastní zeleninu a ovoce, abyste
měli určitou kontrolu nad jejich růstem
a Váš byt je plný krásných květin.
Právě pro Vás je určena nová, unikátní a komplexní řada přírodních hnojiv,
kterou v tomto roce uvádí na trh firma
FORESTINA pod označením HOŠTICKÁ
HNOJIVA.
Tato hnojiva jsou velmi šetrná k přírodnímu prostředí, zúrodňují půdu a přinášejí velké výnosy ovoce a zeleniny, jakož
i bohatost a krásu květů.
Komplexnost využití spočívá v tom,
že ke každému granulovanému druhu,

sloužícímu k prvotnímu vyhnojení, existuje i kapalná forma, která se aplikuje
následně po celé vegetační období jednotlivých plodin. Hlavní určení je pro jahody, borůvky, rajčata a papriky, okurky,
tykve a dýně, muškáty, jehličnany a rododendrony.
Unikátnost je ve složení jednotlivých
granulovaných hnojiv – jedná se o čistě přírodní suroviny – koňský a kravský
hnůj, mletou rohovinu a guáno, které
jsou zdrojem živin organického původu.
Všechny složky již většina zahrádkářů
zná, zde jsou však vhodně zkombinovány tak, aby složení maximálně vyhovova-

Ing. Vlastimil Šimon
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Nová řada substrátů
Pro letošní rok jsme pro své zákazníky připravili novinku v podobě vlastní řady
substrátů (Substrát pro interiér, Substrát pro zahradu a Substrát pro
balkón). Věříme, že jasné názvy povedou ke snadné orientaci
zákazníků v nové řadě. Důvodem této změny je nabídnout
vysoce kvalitní substrát pro úspěšný růst vašich rostlin.
Hlavní podíl substrátů tvoří směsi kvalitních rašelin.

SUBSTRÁT
JE

PRO INTERIÉR

URČEN PRO PĚSTOVÁNÍ VŠECH POKOJOVÝCH ROSTLIN.

JE VYLEHČENÝ PERLITEM PRO LEPŠÍ RŮST EXOTICKÝCH ROSTLIN.
OBSAHUJE HLAVNÍ ŽIVINY A MIKROPRVKY, KTERÉ POTŘEBUJE K RŮSTU
KAŽDÁ ROSTLINA. V NABÍDCE BALENÍ 10, 20 A 50 LITRŮ.

n

SUBSTRÁT
VHODNÝ

PRO BALKÓN

PRO VŠECHNY

BALKÓNOVÉ ROSTLINY.

KROMĚ

RAŠELIN, BENTONITU A HNOJIVA
OBSAHUJE TAKÉ SMÁČEDLO, KTERÉ ZLEPŠUJE
SCHOPNOST SUBSTRÁTU DRŽET VODU
A USNADŇUJE PŘÍJEM ŽIVIN
ROSTLINAMI.

V NABÍDCE
10, 20
50 LITRŮ.

BALENÍ
A

SUBSTRÁT
JE

PRO ZAHRADU

SUBSTRÁTEM S UNIVERZÁLNÍM POUŽITÍM. JE VHODNÝ

K VYLEPŠENÍ PŮDY PŘI VÝSADBĚ OKRASNÝCH A OVOCNÝCH
DŘEVIN, LETNIČEK ČI TRVALEK.

V NABÍDCE BALENÍ
10, 20, 50 A 75 LITRŮ.

S

NAŠIMI SUBSTRÁTY BUDETE MÍT ÚSPĚCH!

VYZKOUŠEJTE

JE A ŘEKNĚTE NÁM SVŮJ NÁZOR.

Kvalitní substráty z vašeho zahradnického centra!
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Stromy na zahradě (2)

Javory
Stručné zásady výběru a výsadby stromů jsme si probrali již v předcházejícím článku
v předjarním Zpravodaji. Nyní si postupně projdeme sortiment stromů, který se pěstuje
v okrasných školkách. Některé druhy, které uvedeme, jsou známy ve výsadbách také jako keře,
ale naroubované na kmínku velice dobře plní úlohu malokorunného stromu, který se výborně
hodí do zahrad i do malých předzahrádek. V tomto výběru jsme záměrně vynechali stromy, které
převyšují rozměry nad 10 metrů a hodí se do parkových a krajinářských výsadeb.
Acer campestre – javor babyka
Pro naše použití je vhodný kultivar
’Nanum’, jehož výška kmínku, jakož
u všech ostatních kultivarů, se dá ovlivnit
výškou naroubování. Kulovitá korunka
dorůstá průměru 2,5 až 3 metry.
Větších rozměrů 8 až 10 metrů dorůstá
’Red Shine’ s vejčitou korunou. Od
předchozího se liší červeně zbarvenými

Acer pseudoplatanus
’Brilliantissimum’

Acer negundo ’Flamingo’

Acer campestre ’Carnival’

Acer campestre ’Nanum’
8

Acer negundo ’Auratum’

Acer negundo ’Variegatum’
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listy v době rašení. Později listy přejdou do tmavě zeleného
zbarvení. Velice atraktivní je ’Carnival’ s korunkou 2 až
4 metry a se zajímavým bílo-zeleným listem.
Všechny kultivary jsou nenáročné na stanoviště.

Acer negundo – javor jasanolistý
Od tohoto javoru je známá celá řada kultivarů s barevným
listem. Jedná se o velice odolné stromy vhodné do našich
podmínek. Například ’Auratum’ – strom velikosti 5 až
7 metrů s kulovitou korunou. Barva olistění je zlatožlutá.
Použít se dá i do menších zahrad.
O něco větší – 5 až 10 metrů – je kultivar ’Aureovariegatum’,
který se od předešlého liší svým žlutozeleným olistěním.
’Flamingo’ – další z kultivarů, dorůstající 5 až 7 metrů. Má
korunu vejčitého tvaru. Je zajímavý především zbarvením listů,
které se skládá z barvy zelené, bílé a růžové, Jedná se
pravděpodobně o nejčastěji vysazovaný kultivar.
’Variegatum’ je o málo vzrůstnější strom než předešlý.
Ve vybarvení listů chybí růžová barva.
I tyto javory nepotřebují žádné speciální stanoviště.

Acer palmatum – javor dlanitolistý
Jedná se o jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších javorů
pěstovaných spíše jako keře nebo jako stromky na nízkých
kmíncích 0,7-1,5 m. Sortiment těchto javorů je tak velký,
že jim věnujeme samostatný článek na závěr tohoto seriálu.
Acer pensylvanicum – javor pensylvánský
Je to méně známý javor dorůstající 7až 9 metrů. Listy jsou
zelené trojčetné. Je typický světlými pruhy na kůře kmínku
a silnějších větví. Atraktivní jsou i plody javorů – nažky, které
visí v hroznech 12 až 20 cm dlouhých.
Acer platanoides – javor mléč
Tento rod má celou řadu krásných kultivarů, ale pod deset
metrů nám nabízí snad pouze kultivar ’Globosum’
s pravidelnou kulovitou korunou dorůstající po letech 5 až
7 metrů. Zbarvení listů je sytě zelené. Na stanoviště je
nenáročný a tolerantní.
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Zdravý
základ
AQUA Cell

Acer pseudoplatanus – javor klen
Z našeho domácího javoru jsou vhodné do malých zahrad dva
kultivary. ’Brilliantissimum’ dorůstá 5 až 7 metrů s kulovitou
korunou. Typické je pro něj žlutooranžové zbarvení listů při
rašení, později světle zelené. Roste pomalu, ale téměř na
všech stanovištích. ’Prinz Handjery’ má stejné vlastnosti jako
předešlý, jen list je při rašení žlutý s purpurovým nádechem,
později žlutozelený.

Zdravá kombinace
pro krásu Vašich květin.
FLORIA® Substrát pro okrasné
rostliny se vyznačuje vysokou

Acer tataricum
subs. ginala
Malý strom 5 až
7 metrů, většinou
vícekmenný. List je
světle zelený. Je
zajímavý podzimním
ohnivě červeným
vybarvením. Na
stanoviště je velice
tolerantní.

Acer negundo – plody

Ing. Karel Jiskra
CONICA spol. s r.o.

kvalitou a špičkovým
zpracováním vstupních
surovin.
Je zárukou profesionálních
výsledků v pěstování.
okrasných rostlin.

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Tel.: 491 457 111, Fax: 491 452 687
www.floria.cz
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Jednoduše
bez starostí
í
komplexn
řešení
JEDNODUCHÉ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
FLORIA® nabízí ideální kombinaci
výrobků pro maximální nárůst
rostlin pěstovaných v samozavlažovacích nádobách.

AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, Tel.: 491 457 111, Fax: 491 452 687, www.floria.cz
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Floristika

Jaro

plné barev
třeba za oknem, ale tulipány a narcisy také jako
řezané květiny, z nichž vám vytvoříme nádherné
jarní kytice. Velmi dobře vypadají v kombinaci
s dalšími řezanými květinami a přízdobami.
Chcete-li přivítat jaro ve svém bytě květinami
nebo byste rádi udělali radost někomu blízkému,
těšíme se na vás v našich zahradnických centrech.

Jana Veselá
Chládek – Zahradnické centrum

Už zcela podvědomě si jaro spojujeme s barvami. Po nudné
zimě konečně vystrkují z půdy první kvítky krokusy, talovíny
a prvosenky následovány tradičními jarními cibulovinami. Pokud
se jich už také nemůžete dočkat, připravili jsme pro vás
v našich zahradnických centrech bohatou nabídku rychlených
rostlin. Můžete si je koupit nejen v květináčích a pěstovat je

11

___JARO_ZZC:ZZC

3.3.2008

17:26

velkoobchod zahrádkářských potřeb

Stránka 12

Samozavlažovací truhlík

GARDENIE
NOVINKA NA EVROPSKÉM TRHU

Malá starost
velká radost
Vhodný pro pěstování všech druhů balkónových květin (pelargónií, surfinií, petúnií aj.), pokojových, léčivých, aromatických a venkovních okrasných rostlin.
Vyrobený na základě požadavků evropského trhu ve spolupráci s předními
profesionálními zahradníky a firmou PLASTKON product s.r.o. Mikulovice.
Stále oblíbenější alternativou truhlíku jsou tzv. samozavlažovací truhlíky.
Předností samozavlažovacího systému je neustálý přísun vody ke kořínkům
rostlin.
Truhlík GARDENIE má celistvý perforovaný rošt uchycený pomocí aretačních
otvorů ve dně truhlíku a pomocí kuželových otvorů usnadňuje prorůstání kořenového systému květin až do integrovaného zásobníku vody.
Hladina vody v zásobníku je regulována tzv. přepadovými otvory a díky vzduchové mezeře mezi vložkou a hladinou vody tak nedochází k zahnívání kořenového systému, žloutnutí, usychání a konečnému hynutí rostliny.
V horkých letních měsících při teplotách až 50 °C na slunci je zvlášť důležitý
pro maximální růst a bohaté nakvétání rostlin dostatek vláhy a živin. Truhlík
GARDENIE má až o 50% větší objem zásobníku vody a až o 30% vyšší objem
substrátu než jiné samozavlažovací truhlíky.

Samozavlažovací
truhlík G A R D E N I E
G exklusivní moderní design
G kvalitní materiál který zaručuje vysokou pevnost a odolnost

proti poškození
– čtyři velikostní provedení 40cm, 60cm, 80cm a 100cm
– čtyři možnosti výškového nastavení truhlíku
– vodoznak umožňuje měření výšky hladiny vody v rozsahu
1,5 až 6cm vodního sloupce
G deformaci truhlíku vlivem narůstajícího objemu kořenového
systému znemožňuje plastová spona v horní části truhlíku

PETUNIE
SURFINIE
FLORIA
GARDENIE
GARDENFLOR FANTAZIE
SIESTA
délka truhlíku
objem vody / objem substrátu [litry]
název truhlíku

40cm
60cm
80cm
100cm

1,1 / 4,9
2,2 / 6,9
2,9 / 7,9
3,6 / 9,0

2,0 / 6,5
3,5 / 10,0
5,0 / 13,5
6,5 / 17,0

2,0 / 6,5
3,5 / 10,0
5,0 / 13,0
–

4,5 / 9,5
6,0 / 13,0
7,5 / 18,0
9,0 / 23,0

Ideálním hnojivem pro všechny balkónové, pokojové a okrasné rostliny jsou
hnojivé tablety SILVA TABS (dříve silvamix forte) aplikovaný při výsadbě jedna
tableta na dva litry substrátu, které jsou zárukou rovnoměrného hnojení po celou dobu vegetace.
Nejlépe se květinám daří na místech chráněných před větrem a deštěm. Truhlík GARDENIE zabezpečíme proti převrhnutí pomocí speciálního držáku GARDENIE, který se ukotví ve dně truhlíku.
Truhlíky GARDENIE od firmy NOHEL GARDEN, včetně osiv, cibulovin,
hnojiv a ostatních zahrádkářských potřeb najdete ve specializovaných
prodejnách Sdružení zahradnických center.

Budínek 80, 263 01 Dobříš, Fax: 318 533 513, E-mail: office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz
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ve znamení květin
V sobotu 2.2. se v Paláci Žofín na
Slovanském ostrově v Praze konal již
66. zahradnický ples. Návštěvníci mohli
díky výjimečné květinové výzdobě prožít
v těchto nádherných prostorách všechna
čtyři roční období. Bohatý program
vyvrcholil květinovou přehlídkou
Muchových dvanácti měsíců v podobě
živých květinových modelů. Květinovou
show si prezentovali samotní autoři
modelů, studenti Zahradnické fakulty
z Mendelovy zahradnické školy v Lednici
na Moravě. Výzdoba reprezentačních
prostor Žofína dala opět mnoho práce.
Podílelo se na ní třicet aranžérů včetně
autorek námětu paní Sylvy Chládkové
a Jarmily Pejpalové. Z ostatních jmenujme
alespoň týmy Zahradnického centra
Chládek, Zahradnictví Dvořák a syn, Fišer
zahradnické centrum s.r.o., studenty
Střední zahradnické školy v Mělníku,
pana Jiřího Bočka, paní Růženku
Bubeníčkovou, Luboše Dobrovolného
a Pavla Hrušku. Tento ples by se nekonal
bez podpory mnoha českých

zahradnických firem, kterým tímto za
pořadatele Chládek – Zahradnické
centrum, Sadovnický a zahradnický servis
a NKL Žofín děkujeme. Pokud jste letos
zahradnický ples zmeškali nenechte si ho

příště ujít, je určitě
zajímavou inspirací
a nevšedním zážitkem.

Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické
centrum

13
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Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Begonie pro velké nádoby a závěsy
Letnička kvetoucí bez přestávky od jara až do prvních mrazů
a k tomu snášející úpal poledního slunce – to je Begonia x
hybrida ’Dragon Wing’. Vyniká vzpřímeným růstem, avšak
s převisajícími květy, takže budí převislý dojem. Je ideální
rostlinou pro závěsné koše či objemnější okenní truhlíky
a vyšší nádoby. Zazáří i na vyvýšených záhonech, kde vytvoří
kompaktní porost vysoký cca 35 cm. Rostliny mají robustní
růst co do šířky. Předpokladem úspěšného pěstování je
dobrá drenáž, při přemokření může trpět botrytidou. Pro
dosažení maximálního efektu je nutné každé dva týdny
přihnojovat hnojivem na balkónové rostliny – načervenalé
zbarvení listů je neklamnou známkou nedostatku živin.

Nová pnoucí letnička
Naši nabídku pnoucích rostlin pro balkóny a terasy letos obohatíme
o Lophospermum. Pochází z Mexika, kde dorůstá výšky až tří metrů. V zemi má
zásobní hlízu, ze které každý rok znovu vyráží. V našich podmínkách se dá pěstovat
v temperovaných zimních zahradách, kde se každoročně na jaře seřízne, nebo jako
nádherná letnička. Vyžaduje plně osluněné stanoviště, stále rovnoměrně vlhký,
humózní substrát s dobrou drenáží. Je vhodná pro pěstování ve větších nádobách
s kovovou či jinou konstrukcí, po které se může pnout, pro pěstování v závěsných
koších či truhlících. Tvoří 1-2 m dlouhé výhony poseté trubkovitými květy v barvě
bílé (’White Cream‘) nebo v barvě vínově červené (’Wine Red‘). Kvete celé léto až do
podzimu.

Nejčastější chyby při pěstování balkónových rostlin
● nevhodný výběr rostlin pro dané stanoviště – skutečný úpal a občasný přísušek snese jen muškát, molice
a Begonia semperflorens; slunce s dostatečnou zálivkou např. petunie, surfinie, sanvitálka, bidens,
osteospermum, lobelka, ostálka, sporýš, million bells, některé hlíznaté begonie atd.; ve stínu až polostínu budou
dobře prosperovat hlíznaté begonie a fuchsie
● zamezení odtoku přebytečné vody u truhlíků
● výsadba málo prokořeněných rostlin do velkoobjemových truhlíků – rostliny se špatně
aklimatizují a zpožují nastartování nového růstu
● příliš vydatná zálivka ve fázi ujímání a unáhlené hnojení – první hnojivou
zálivku je třeba aplikovat až 2-3 týdny po výsadbě
● výsadba do nevhodného substrátu – vyžilá půda ze zahrady nebo
z loňských truhlíků, použití příliš kyselého substrátu či ještě ne dostatečně
vyzrálého kompostu
● nedostatečná, nepravidelná zálivka

14
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Výsevy květin a zeleniny
Během března je čas ještě vysít
semena těch květin a zelenin, které
vyžadují předpěstování sadby, anebo těch
druhů, u nichž se chceme dříve dočkat
květů či časnější sklizně (koš álová zelenina,
pór). U květin se jedná především o druhy
s jemnými semeny nebo delší vegetační
dobou (nestařec, lobelky, krásnoočka,
slaměnky a další). V druhé polovině
dubna a v květnu již lze vysévat květiny
z přímého výsevu (ostálky, nocenky,
laskavce, tařičky, černuchy a další).

Jarní péče o trávník
Ovocné dřeviny v širokém
sortimentu
V našich zahradnických centrech nabízíme
zhruba od začátku března široký
sortiment ovocných dřevin – od jádrovin,
peckovin a skořápkatého ovoce až po
drobné bobuloviny. Rádi vám poradíme,
který druh a odrůdu zvolit právě pro vaše
klimatické a stanovištní podmínky
a samozřejmě s ohledem na požadované
použití sklízených plodů. Kdo nestihl ještě
prořezat ovocné dřeviny, má ještě čas do
rozkvětu.

● větší holé plochy je nutné
znovu osít (směs Regenerace,
popř. Do stínu, Do sucha)
● uválcování trávníku
zvednutého mrazem
● celou plochu trávníku prosypte křemičitým pískem pro doplnění
substrátu a vylepšení struktury půdy (cca 5 l/m2)
● vyhrabání odumřelé trávy
● po zahájení růstu přihnojit granulovanými hnojivy (Král trávníků),
popřípadě při akutním nedostatku živin použít hnojivou zálivku
(Krystalon trávník)
● pravidelná zálivka, raději vydatnější a méně často – na jaře stačí
jednou denně, optimálně ráno nebo navečer (15 l/m2 na jednu
zalévací periodu)
● pravidelné sečení dle využití travní plochy a použité směsi (běžný
zahradní trávník jednou týdně na 4-7 cm).

Čas pro výsadbu rostlin se zemním balem

Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum

● optimální teploty pro ujmutí okrasných dřevin se zemním balem
● v nabídce široký sortiment nejen „plotových“ jehličnanů, ale také
jehličnatých a opadavých solitér či vzrostlejších pokryvných
dřevin
● úspora pro peněženky – není nutné platit za kontejner
a současně vysoká schopnost ujmutí
● při výsadbě rostlin je nutné zachovat stejnou hloubku výsadby,
jaká je patrná na kmínku ze školky
● plachetky ze zemních balů neodstraňujte, jsou z přírodní
jutoviny, která se sama časem rozloží
● nadměrné otřesy balu mohou způsobit poškození kořenového
systému a tím snížit schopnost ujmutí

15
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AROS-PRIM

AROS-EKO

AROS-EKOplus

výběrové travní směsi
pro náročného
malospotřebitele

základní travní směsi
v 0,5 kg sáčcích

základní travní směsi
ve 2 kg taškách

AROS-HOBBY

AROS-PROFI

travní směsi
v 10 kg pytlích

travní směsi
pro profesionály

7
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ní travní směsi v
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5 kg taškách

AROS-osiva s.r.o., Kubišova 8, 182 00 Praha 8 • tel./fax: 284 681 652, 284 686 076 • www.aros.cz
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Trvalky

Netradiční
zelený chodník
Na místech, kde se trávníku tolik nedaří,
pro změkčení ostrých linií dlažby, schodišť
či prostě tam, kde chcete vytvořit zelený
chodník, můžete použít některé druhy
trvalek. Ne každá zahradní rostlina totiž
musí dosahovat výšky několik desítek
centimetrů. Pomocí nízkých či plazivých
druhů vytvoříte koberce, náhradu trávníku
nebo výplň volného místa.
Acaena microphylla – plazilka,
berdnička – druh s jemnými, drobnými,
purpurově olivovými až bronzově
zelenými lístky na rychle se rozrůstajících
se výhonech vytváří souvislý porost těsně
při zemi, ozdobený kulatými nazelenalými
hrozny kvítků, které po odkvětu, když
vytvoří plody, získají zajímavé šarlatový
nádech. Její známý kultivar
’Kupferteppich’ má atraktivní
červenohnědé listy.
Acaena buchananii – charakterem druh
podobný předchozímu, avšak se
smaragdově zelenými listy.

Sagina subulata

Acaena microphylla ’Kupferteppich’

a hustý nízký porost
je pokrytý krásnými
žlutými kvítky. Miluje
vlhká místa, je
vhodné ji použít na
Waldsteinia ternata
okraje vodních prvků
v zahradě, kde vytvoří
souvislý porost a tak zakryje
případně nevzhledné zakončení
folie, či prostě jednoduše zkrášlí
okraj vody. Na vlhkém místě vydrží
i na slunci, ale preferuje polostín.

Persicaria affinis
(Polygonum) – rdesno příbuzné –

římský heřmánek – je používán jako
náhrada trávníku s jasně zelenými,
neopadavými aromatickými listy, nad
které v létě vyskočí bílé hlavičky vonných
kvítků. Velmi pěkný je plnokvětý kultivar
’Flore Pleno’.

Cotula squalida (Leptinella) – zcela

Waldsteinia ternata – mochnička –

při zemi rostoucí druh, jehož výhony jsou
obrostlé kapradinovitými stálezelenými
bronzově zelenými lístky. Nepatrný
kousek nad nimi se v létě objeví knoflíčky
žlutých kvítků. Tento druh tolik nesnáší
sucho jako předchozí druhy. Přesto jako
oni miluje slunce či lehký polostín.

má stálezelené tří- až pětičetné listy
podobné jahodníku, vytváří hustý souvislý
porost na vlhkých stinných místech
s humózní půdou, ve stínu snese dočasné
sucho.

Lysimachia nummularia – vrbina
penízková – její druhové jméno napovídá,
že její listy mají tvar jako mince, penízky –

Cotula hispida

Lysimachia
nummularia

Thymus serpyllum

podobná místa má rád i tento
o něco vzrůstnější druh s úzkými
protáhlými listy, které se na podzim
vybarvují do červena a se silnými mrazy
hnědnou. Tisíce drobných vonných kvítků
je uspořádáno do hustých vzpřímených
květenství. Známé jsou kultivary ’Darjelling
Red’ s tmavě růžovými květy a ’Donald
Lowdnes’ s jasně růžovými květy.

Anthemis nobilis (Chamaemelum
nobile) – rmen sličný, známý také jako

Acaena buchananii

Jen pro doplnění uvádíme některé další
druhy, které lze pro podobné účely
použít:
Fragaria vesca – jahodník obecný,
Phlox subulata – plamenka, Sagina

subulata – úrazník
šípovitý, Sedum
kamtschaticum –
rozchodník, Thymus
serpyllum –
mateřídouška

Sedum
kamtschaticum

Všechny uvedené
rostliny lze podobně
jako trávník posekat travní sekačkou,
případně křovinořezem u vyšší druhů,
protože většina druhů se snadno množí
snadno zakořeňujícími oddělky (výjimkou
je plamenka a mateřídouška, kterou je
třeba řízkovat, ale uvedený druh se
snadno přeseje), plevele mezi nimi mají
menší šanci. A co víc – můžete se po nich
projít stejně jako travnaté ploše.

Renata Pešičková – Pereny
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Pro krásnìjší kvìt,
list a zahrada,

Dlouhodobě působící
100% organické hnojivo

Plantella KVET,
LIST a ZAHRADA!

la

P

Na bázi
extraktů z
mořských řas
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Prokázaná kvalita
už po 1 mìsíci!

Obohaceno
vitamíny
humus

20 kg

5 kg

Trávník pohnojíme hned na jaře
speciálním hnojivem PLANTELLA
PRO VŠECHNY DRUHY TRAV,
které obsahuje výživné látky potřebné
k výživě všech druhů okrasných
a sportovních trávníků.
PLANTELLA PROTI MECHU
odstraňuje mech a zamezuje jeho
růstu na trávníku, trávník načechrává
a dodává mu výživné látky.

20 kg Plantella
Organiku nahradí
600 kg chlévské mrvy
20 kg

UNICHEM AGRO CZ s.r.o., Ke Koulce 2, 150 00 PRAHA 5, unichem_agro_cz@volny.cz, cz.unichem.si
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Dekorace

Malé vodní prvky
Chvíle odpočinku na zahradě, to jsou vzácné okamžiky, které si
snad každý rád vychutná. Někdo si pustí rádio či jen tak
naslouchá okolním zvukům, které lahodí uchu, pokud zrovna
soused neseká trávu či nepracuje s drtičem větví. Nejpříjemnější
je skutečně jen naslouchat zpěvu ptáků, šustění listí na stromech
či rozevlátých travin a také šumění a bublání vody. Přitom
nemusí hned přes zahradu protékat potok – stačí jen slabý
pramínek, díky jehož zvukům se může člověk nechat unášet na
plujících, klidných myšlenkách.
I do malé zahrádky lze umístit malý vodní prvek, který plně
postačí k dodání třetí dimenze (kámen – půda, slunce, voda).

a požadovaného efektu. Příslušenství
pro takový vodní prvek nabízíme
v našich zahradnických centrech
i v sestavě. S výběrem vám ochotně
poradíme.
Dana Skládalová
Chládek – Zahradnické centrum
Naopak v menších prostorách – dvorcích či
malých zákoutích – se bude ten libý zvuk pěkně
rozléhat. Kromě malých potůčků vyžadujících
jisté stavební práce si je možné jednoduše
instalovat bublající kámen. Tedy kámen
s předvrtaným otvorem a již čistě přirozeného
tvaru vykouzleného přírodou, či lidskou rukou
opracovaný třeba do pravidelného tvaru. Pro
instalaci je nutné mít zásobní a zároveň
sběrnou nádrž na vodu (větší plastovou nádobu
nebo lůžko z rybníčkové fólie – velikostí úměrné
vybranému kameni) přímo pod vodním prvkem,
dále filtrační čerpadlo a drobnější kameny či
štěrk na zakrytí fólie, nádržky a kabelů od
čerpadla. Jedná se o uzavřený systém, který
nevyžaduje externí přítok. Jediným
předpokladem je chráněný přívod elektrické
energie. Do provrtaného kamene zavedeme
zespodu zahradní hadici, kterou na druhém
konci napojíme na čerpadlo. Jeho typ volíme
podle velikosti samotného kamene
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Milí zákazníci,
firma Planta collection, dodavatel keramiky
do Sdružení zahradnických center, vám chce
představit několik horkých novinek firmy
Scheurich, která patří ke světové špičce výrobců
keramiky.
Mnoho jejích výrobků podléhá mezinárodní autorské registraci, protože jsou výsledkem tvůrčí práce teamu designerů, kteří
sledují trendy v bydlení na mezinárodním poli.
Tak jako v módě platí, že doplňky výrazně utvářejí design modelů, tak je tomu i u bytových doplňků, které mají velký vliv
na celkový vzhled vašich domovů.
Novinky kolekcí keramiky najdete na nábytkových sestavách v každém zahradnickém centru, které je členem Sdružení
zahradnických center. Tyto kolekce byly představeny na prestižních evropských výstavách a staly se předmětem zájmu
široké veřejnosti.
Trendem jara a léta jsou živé, výrazné až zářivé barvy. Představiteli této kombinace jsou například pruhované keramické
obaly Tobago a skleněné obaly Rio, Solero, Acapulco. Pro milovníky klidnějších barev je připravena trendová kolekce
Countryside, která vychází z barev tajemného pralesa. Převládají zde klidné
odstíny barvy zelené, barvy kůry lián a kořenů. Tyto barvy se například výborně
hodí k dřevěnému nábytku, světlým stěnám a třeba k světle hnědým tónům
podlahy. Další pěknou a moderní kombinací barev je kombinace černé a bílé.
Zelené rostliny a orchideje s kamennými valounky v těchto nádobách pěkně
vyniknou.
Vhodnými doplňky k vybraným kolekcím keramiky mohou být svíčky, prostírání,
sušené květy, ale i pruh průsvitné látky doplňkové barvy zavěšený na zácloně či na
stěně. Několik takto sladěných doplňků vám navodí příjemnou atmosféru k různým
ročním obdobím a slavnostním příležitostem.
Stačí přece málo k velké změně.

Daniel Beránek
Planta collection
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Samozavlažovac í nádoby
Samozavlažovací
pro Vaši zahradu i interier

Popis systému SIESTA ®

vzduch
vzlínací dutiny

voda

vzlínací knot

rošt s otvory pro
přístup vzduchu
ke kořenům

otvor pro
zalévání

professionalsystem
self-watering

last
w w w. p
NEW

ia.cz

Plastia s.r.o., Žďárská 313, 592 14 Nové Veselí
tel.: + 420 566 667 001, fax: + 420 566 667 005, e-mail: infoplastia.cz

www.plastia.cz
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Partner v péči o trávník

POHODOVÝ SYSTÉM
PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK

- TRAVNÍ SMĚS složená ze špičkových druhů trav kvalitní trávník schopný zátěže
- TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO s dlouhodobým účinkem
a obsahem síry pro sytě zelený trávník
- TRAVIN® jediné hnojivo na trhu, které navíc
obsahuje dva účinné herbicidy pro udržení trávníku v bezplevelném stavu – moderní způsob likvidace nežádoucích plevelů
- PODZIMNÍ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO posiluje kořeny trav a udržuje trávník v dobré kondici

www.kraltravniku.cz
AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
e-mail: info@kraltravniku.cz
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FLORA GARDEN s.r.o.

POZVÁNKA
NA NÁVŠ TĚVU

Zahradnické centrum FLORA GARDEN
s.r.o. bylo ve své stávající podobě
otevřeno na jaře roku 1997. Zahradnická
tradice rodinné firmy však sahá až do
30. let 19. století. V té době zahradník
František Dvořák, dědeček současného
majitele, vybudoval v centru města na
tehdejší dobu moderní zahradnictví, které
velice dobře prosperovalo. Bohužel doba
50. let přinesla znárodnění firmy
a přerušení rodinné zahradnické tradice.

druhé zahradnické centrum v Jičíně.
Jeho výstavba byla dokončena na jaře
roku 2006. Během krátké doby si i toto
centrum nejen díky své velikosti, ale
i široké nabídce zboží a vysoké úrovni
služeb našlo své místo na trhu.
Zahradnická centra FLORA GARDEN
v Bakově nad Jizerou a Jičíně nabízejí své
zboží a služby na prodejní ploše větší než
13 000 m2. FLORA GARDEN však není jen
obchodní a výrobní firmou, zajiš uje

i projekci zahrad a veřejné zeleně, jejich
realizaci a údržbu.
Spokojený zákazník, který se do našich
zahradnických center rád vrací, je náš
nejvyšší cíl. V prostředí konkurence
velkých supermarketů se snažíme
každému zákazníkovi nabídnout osobní
přístup, vysokou kvalitu zboží a co
nejpříznivější cenu. Naši zaměstnanci jsou
proto trvale školeni a odborně vedeni
k stálému zvyšování úrovně prodeje
a nabízených služeb.
Každý rok v našich zahradnických
centrech pořádáme zajímavé akce,
výstavy a prezentace, které si získaly
oblibu mezi našimi zákazníky. Veškeré
informace jsou dostupné na našich
webových stránkách www.floracz.cz,
případně na všech prodejních místech.

Současný vlastník se rozhodl v místě
starého zahradnictví vybudovat moderní
zahradnické centrum, kde by zákazníci
našli vše potřebné pro svoji zahradu. Toto
rozhodnutí se ukázalo jako velice dobré
a firma se začala intenzivně rozvíjet.
V současné době je zahradnické centrum
v Bakově nad Jizerou moderním
a největším centrem v regionu.
Rozvoj firmy se však nezastavil. Na
podzim roku 2005 se začalo budovat
Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Jaro 2008. Vychází pětkrát ročně. Vydává Sdružení zahradnických center, 162 00 Praha 6, Pod Novým lesem 80,
IČO 44872615. Redakce: PRO VOBIS, s.r.o., 267 23 Libomyšl 43, IČO 27877256. Vyšlo v Praze dne 12.3.2008.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

FLORA
GARDEN s.r.o.
●

● Teplice

Most

ZAHRADNICTVÍ
DVOŘÁK A SYN
www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
Rudolická 1700
434 01 Most
Tel.: 476 100 794

Bakov nad Jizerou
● Jičín
●
Líbeznice ●
● Praha

●

Plzeň ●

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.zahradnicke–centrum.cz
● Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
● Hradecká ulice 1145
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 434
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

Všenory

● Přeštice
České Budějovice

●

Trhové Sviny

●

CONICA spol. s r.o.
www.conica.cz
● Všenory 222
Tišnov ●
● Blansko
252 31 Všenory
● Šebrov
● Brno
Tel., fax: 257 711 233
Modřice ●
● Pražská 459
252 29 Lety u Dobřichovic
Tel.: 257 712 883

FIŠER ZAHRADNICKÉ
CENTRUM spol. s r.o.
www.fiserzahradnictvi.cz
● Lochotínská 42
301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
● Průmyslová 1276
334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453
FLORACENTRUM FERENČÍK
www.floracentrum.cz
● Pražská ul.
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
● Žižkovo náměstí 118
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

BRABEC ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.brabeczc.cz
● Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel., fax: 547 215 066
ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ
www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 189
679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
● Brněnská 154
666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
● Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

www.szc.cz

