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Podzim 2008

Zpravodaj
zdarma

rady a informace pro naše zákazníky
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Dekorace
Interiérové dekorace si určitě dokáže
představit každý z nás trochu jinak. Pro
někoho může být dekorativním doplňkem kus
nábytku, pro jiného kovové výrobky,
keramické nebo skleněné nádoby, ale
i aranžmá z řezaných nebo sušených květin.
Právě s koncem prázdnin přichází období, kdy
většina z nás dává přednost sušeným
květinám, z nichž můžeme vytvořit krásné
doplňky do bytů, chalup, ale i kanceláří.
Květinové aranžmá skvěle doplní třeba svíčka,
která i v pochmurných podzimních dnech
zútulní každý domov.
Podzim je časem, kdy nám příroda nabízí
velkou škálu barev, které sice nejsou tak
zářivé jako barvy, jimiž jsme zdobili své
interiéry v létě, ale každý z nás si jistě vybere.
V podzimních dnech vidíme v přírodě
převážně zelenou měnící se do žluta,
oranžovou až červenou, mnoho odstínů
cihlové až hnědé; z těchto barev se dají
vykouzlit krásná aranžmá, která v uplakaných
podzimních dnech rozzáří naše domovy.
Za kouzlem podzimu můžete přijít také do
našich zahradnických center. Připravili jsme
pro vás spoustu doplňků a dekorací, z nichž si
určitě vyberete ty, které váš domov
v podzimním období rozzáří. Přijte načerpat
inspiraci!

Jana Veselá
Chládek – zahradnické centrum

Podzimní
inspirace
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Novinky
mezi trvalkami
’Razzmatazz’

V podzimní nabídce našich zahradnických center můžete
objevit některé druhy trvalek, které jste možná ještě neviděli,
znáte však třeba jejich jiné kultivary. V trvalkové školce jsme
pro vás vybírali ty nejznámější a rádi bychom vám je nyní
představili.

ECHINACEA – TŘAPATKA
Tato nápadná trvalka pozdního léta
se stala v poslední době objektem
šlechtitelů, kteří nabízejí stále nové
kultivary. Třapatky proto známe
nejen v jejich původní
růžovofialové barvě, ale také bílé,
žluté a nově i nazelenalé.
Třapatkám se dobře daří v běžné
zahradní půdě na plném slunci,
v polostínu hůře kvetou. Velmi
pěkně vypadají v kombinaci
s podzimními travinami, například
vousatcem. V nabídce našich
zahradnických centrech najdete
mimo jiné kultivary ’Razzmatazz’

’Green Envy’

s třešňovým plným květem
a ’Green Envy’, jehož okvětní
plátky jsou od středu světle
růžové až červené a špičky
zelenavé. Zhruba po měsíci kvetení
se růžovočervená barva rozšíří na
celý květ, takže získáváte dva typy
květu na jedné rostlině.

CAREX SIDEROSTICHA – OSTŘICE
Také tato okrasná tráva pochází z Japonska a dorůstá výšky kolem
40 cm. Kultivar ’Island Brocade’ zaujme širšími listy s jemně bílými
okraji, celkově je ale panašování velmi nápadné. Listy jsou při doteku
sametově jemné. Na zimu zatahuje. Podobně jako Hakonechloa se
hodí na stinné až polostinné stanoviště.

4

ZZC_PODZIM_2008:Zpravodaj

19.8.2008

0:28

Stránka 5

TRICYRTIS – LILIOVKA
Velmi atraktivní květy této trvalky se na cca 50-60 cm vysokých rostlinách objeví zhruba
koncem srpna a vydrží kvést až do začátku října. Pochází z Východní Asie a u nás
přezimuje velmi dobře, v tužších zimách je třeba ji chránit před mrazem. Na jaře bute
trpěliví, listy se objevují až na přelomu dubna
a května. Stonky jsou křehké, proto je třeba
vysazovat na stanoviště chráněné před větrem.
Liliovce vyhovuje polostinné stanoviště s vlhkou
kyselou půdou bohatou na humus. Z velmi široké
škály druhů a kultivarů vám v zahradnických
centrech nabídneme kultivary ’Empress’ s výrazně
fialově skvrnitým květem a ’Gilt Edge’ s fialkově
levandulovými skrvnitými květy s jemně žlutými
okraji listů.

’Empress’

Ing. Renata Pešičková
Pereny

’Gilt Edge’

HAKONECHLOA MACRA
Okrasná tráva pocházející z Japonska, u nás dobře přezimující (jen ve velmi drsných
mrazech je nutné přikrývka z listí). Listy raší později, jsou řídké a převisající, maximální
výšky 40-50cm (barevné kultivary mohou být i nižší). Je atraktivní právě spíše olistěním
než svými drobnými a nevýraznými
květy v červenci až září. Listy na
podzim zatahují. Hakonechloa vyžaduje
vlhčí, humózní, propustné půdy, ne
příliš lehké a vysýchavé, polostinné až
stinné místo vlhčího okraje lesa nebo
jako podrost pod dřevinami, přímé
slunce poškozuje listy, zvláště
u žlutolistých kultivarů. Lze vysazovat
ve velkých i malých skupinách nebo
solitérně v kombinaci s trvalkami jako
je bergénie, hosta, škornice, ostřice či
kapradiny.
Kromě základního druhu je k dispozici
řada kultivarů – ’Albo Striata’s jemným
bílým proužkem, ’All Gold’ - zcela
žlutolistý, ’Stripe it Rich’ – se žlutým
pruhem uprostřed.
’Albo Striata’

’All Gold’

’Stripe it Rich’
5
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Čas pro výsadbu
Přichází podzim, doba největší snahy o výsadbu nových
ovocných stromků. Je důležité zjistit a pouvažovat, jaké
druhy ovocných stromů nebo drobného ovoce bychom
mohli vysadit na volné plochy v zahradě.
Při nákupu dbáme na to, aby
stromky byly dobře založeny,
měly kvalitní kořeny
a nepoškozenou nadzemní část.
Vysazujeme je co nejdříve po
nákupu, aby nedošlo k zasychání
kořenů nebo případně
k zaschnutí celého stromku.
Před výsadbou můžeme kořeny
asi na jednu až pět hodin
namočit do vody, aby si stromek

V zásadě platí, že nové ovocné stromky
nesázíme na místa, kde jsme před
nedávnem zlikvidovali staré stromy.
Zásadně také nesázíme peckoviny po
peckovinách nebo jádroviny po
jádrovinách. Ovocné stromky nakupujeme
jen kvalitní a označené podle platných
norem pro dané druhy. V kvalitních
zahradnických centrech nám prodejce
poradí, jaké druhy a kultivary jsou vhodné
pro dané podmínky a jakou další péči
konkrétní druhy vyžadují.

Štítek garantující kvalitu uznané sadby
nasál co největší množství vody. Kořeny
před výsadbou zakrátíme, aby se dále
větvily, a totéž platí i o nadzemní části
(korunce) – větve zkrátíme podle velikosti
minimálně o jednu polovinu jejich délky
větví. Toto neplatí u štíhlých vřeten
a špičáků. V případě nejasností se
informujte u svých prodejců nebo
zahrádkářů, kteří již mají nějaké
zkušenosti. Po výsadbě je nutné stromky
intenzivně zalévat a dbát na ochranu před
myšmi, zajíci a jinými škůdci, kteří mají
vliv na úspěšnost ujmutí vašich stromků.

Totéž platí také pro hrušně. Z vhodných
druhů lze doporučit Bohemica, Erika,
Dicolor, Amfora, Astra, Dita, Boscova
lahvice, Clappova, Williamsova,
Konference, Lucasova a další.
U slivoní je třeba dbát na vhodný výběr
odrůd podle nadmořské výšky a kvality
půdy. Doporučujeme odrůdy Čačanská
Lepotice, Č. Raná, Č. Rodná, Stanley,
Elena, Katinka, Prezident, Tophit, Hanita
a další.
Meruňky vybíráme podle kvality půdy
o požadavků na kvalitu oslunění daného
místa. Doporučené odrůdy jsou
Velkopavlovická, Maarská, Veecot,
Bergeron, Karola, Leskora, Goldrich,
Vesna, Velbora a další.
Stejné nároky mají také broskvoně.
Doporučujeme odrůdy Red Haven,
Sunhaven, Cresthaven, Fair Haven,
Dixired, Favorita Morettini a další. Méně
citlivé na kadeřavost broskvoní jsou
odrůdy bělomasé – Redwin, Luna.
Třešně doporučujeme vybírat podle
podnoží a velikosti prostoru, protože
třešně tvoří velké koruny. Doporučené
jsou odrůdy Burlat, Karešova, Kordia,
Van, Regina, Lapins (samosprašná)
a další.
Višně nemají tak veliké nároky na
prostor. Doporučené odrůdy: Érdi
Bøtermö, Újferhértói Fürtös, Morela
pozdní, Favorit a další.
Petr Cerha
Ovocná školka

Vybíráme odrůdy

Ukázka kvalitních sazenic ovocných
stromů
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Z jabloní sázíme většinou osvědčené
odrůdy – Rubín, Bohemia, Gold Bohemia,
Jonagold, Topaz, Rubinola, Gala, Vanda,
Julie, Rezista a další.
Konkrétní rané či pozdnější odrůdy
vybíráme podle vlastních požadavků na
zralost. Ve vyšších polohách je vhodnější
vysazovat ranější odrůdy, které zde
spolehlivě dozrají.

Zkrácený kořenový systém stromku
připraveného k výsadbě

velk
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NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

Hit sezóny 2008 pro krásné rostliny
G nový atraktivní design
G jednoduchá údržba
G praktické výstupky ve dně
obalu vytváří vzduchovou
mezeru a brání tak
zahnívání kořenů rostlin
G nízká hmotnost
G široký výběr velikostí
a barev

Obaly CATLEA

Obaly PATRICIE

nejlepší podmínky pro Vaši orchidej

hravá paleta barev u Vás doma

Budínek 80, 263 01 Dobříš, Fax: +420 318 533 513, E-mail: office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz
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Keře

Brsleny
s křídly

Euonymus alatus

Blíží se podzim. Většina květin má svůj nejkrásnější čas
už za sebou, ptáci se sbírají k odletu a vítr trhá z větví
staré listy. Na zahradě je ale stále na co se dívat: třeba
na keře s atraktivními plody. K těm nejhezčím patří
brsleny. Až opadají, odhalí další zajímavost, která bude
krášlit zahradu až do jara.
Určitě znáte červené „kněžské čepičky“ –
plody brslenu evropského (Euonymus
europaeus). Jeho početní příbuzní – jsou
jich téměř dvě stovky – rostou
v nejrůznějších končinách celého světa,
především ale v daleké východní Asii
a Himálaji. Zahradníci je už dávno objevili
a pro jejich příjemný vzhled
a nenáročnost je zapojili do živých plotů,
sesadili do skupin či využili při pokrytí
půdy na záhonech a v předzahrádkách...

Dva zajímavé druhy brslenů však nejlépe
vyniknou, když jim svěříte úlohu solitér.
Brslen křídlatý (Euonymus alatus) pochází
z východní Asie. Rozložitý opadavý keř,
dorůstající výšky dvou až tří metrů se na
jaře zdobí drobnými žlutozelenými květy
a na podzim se rozzáří hned nadvakrát:
purpurovými plody a ohnivě zbarvenými
listy. Až opadají, bude se pořád na co
dívat: na holých větvích totiž vyniknou
zajímavé korkové lišty – „křídla“, která

dala tomuto druhu jméno. Nemáte-li
v zahradě místa nazbyt, můžete ji
ozvláštnit „zmenšeninou“ brslenu
křídlatého: odrůda ’Compactus ’ zpravidla
nepřeroste výšku jednoho a půl metru.
Právě tak pohledný je brslen korkovitý
(Euonymus phellomanus). Opadavý keř
z Dálného Východu dorůstá výšky až pěti
metrů. Široké korkovité lišty na jeho
větvích nepřehlédnete, ani když se keř
pokryje listy. Na jaře navíc zkrášlí
zahradu žlutými květy a na podzim něžně
růžovými plody.
Oba druhy patří mezi nejméně náročné
zahradní keře. Spokojí se téměř
s jakoukoli zeminou – je jim dobře
v humózní, hlinité i jílovité půdě
s neutrální až silně zásaditou reakcí.
Mohou růst na plném slunci i v polostínu,
vyhrate jim však dost místa, aby mohly
vyniknout, jak si zaslouží. Platí to
zejména pro vzrůstnější brslen korkovitý.
Chcete-li si pořídit vzrostlý keř, není
důvod k obavám: má-li dostatečně veliký
bal, vyrovná se přesazením bez potíží.
Dejte jen pozor na kořeny: brsleny totiž
špatně snášejí hluboké kypření půdy
kolem kmenů. Raději je tedy podsypejte
kůrou nebo podsate některou ze
stínomilných trvalek – třeba barvínkem
nebo škornicí. Řez brsleny nepotřebují,
ale pokud byste potřebovali prosvětlit
starší, příliš hustý keř, udělejte to koncem
zimy nebo na počátku jara.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

Euonymus phellomanus
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Euonymus alatus ’Compactus’

Euonymus phellomanus
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Plody lesních rostlin
můžeme sklízet
i na vlastní zahradě

Bobule

pro krásu i užitek
Mnoho z nás si spojuje plody této rostliny
se svíčkovou nebo zná její chu z marmelády.
Méně však už víme o tom, že ji můžeme
pěstovat na své zahradě a nevídat ji jen při
procházce lesem. Řeč je o brusince.
Brusinka (Vaccinium vitis-idaea) je nízký,
stálezený keřík dorůstající do 30 cm.
Kvete v červnu až červenci bílými až slabě
růžovými květy zvonkovitého tvaru.
Rostlina je všeobecně známá hlavně kvůli
svým bobulovitým plodům červené barvy,
které dozrávají od července do září.
Ve volné přírodě se s rostlinami můžete
setkat v lesích ve společenství dobře
známých lesních borůvek. Pro pěstování
na zahradě jsou však vhodné kulturní
formy, které byly vyšlechtěny za účelem
vyšší úrody. U nás se nejčastěji můžete
setkat s odrůdami ’Koralle’ nebo ’Red
Pearl’.
Tyto nízké dřeviny se hodí do zahrádek
nejen kvůli plodům využitelným
v kuchyni, ale také kvůli svému
estetickému působení. Jsou to neopadavé
nízké keříky, které se vyznačují
půdopokryvným růstem. Používají se
velmi často jako podrost rododendronů
nebo azalek ve vřesovištích. V období léta
jsou krásné díky svým bílým květům, pak
podrosty zdobí červenými bobulemi. Nižší
partie zdobí také v podzimním období,
kdy se jejich listy vybarvují do červena.
Plody brusinek jsou vhodné
k mnohostrannému kuchyňskému
zpracování – jako příloha do svíčkové
nebo ke kachně, pro základ lahodných
a osvěžujících nápojů, nebo k výrobě

znamenitých
džemů či
kompotů. Bobule
brusinek můžeme snadno
zmrazit, abychom je
uchovali čerstvé i pro zimní
období. Červené plody
obsahují třísloviny, organické kyseliny,
zejména kyselinu benzeovou
a š avelovou, glykosidy, organická barviva
a také menší množství vitamínu C – látky
našemu tělu prospívající. Dietetické čaje
ze sušených listů mají protizanětlivé
a dezinfekční účinky. Požívají se jako

Pokud chceme rostlinu pěstovat ve
své zahrádce, měli bychom o ní vědět
pár velmi důležitých informací jako jsou
nároky na stanoviště, vláhu a podobně.
Brusinky budou prosperovat na
polostinném stanovišti, podobně jako
v lese, kde není příliš suchá půda.
Zásadním předpokladem pro úspěšné
pěstování je zajištění kyselé, humózní
a kypré půdy, což můžeme snadno zajistit
přídavkem rašeliny nebo prodávaného
speciálního substrátu. Chorobami
a škůdci rostliny netrpí. Žadný řez se
u brusinek neprovádí.

Ing. Adam Studený
Školky Studený

antidiabetikum, slouží při zánětech
dolních a horních močových cest
a pozitivně působí při zánětu žlučových
cest.
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Stromy v zahradě (4)
V letním vydání Zpravodaje jsme začali
povídání o stromech, které sice mají
předky mezi mohutnými lesními
velikány, ale jejichž kultivary jsou pro
své mnohem menší rozměry vhodné
do malých zahrad. V tomto povídání
budeme pokračovat.

Malé koruny,
velký efekt
Dřezovec (Gleditsia triacanthos) je strom
s děleným listem poskytující světlý stín.
Velice atraktivní je kultivar ’Rubylace’,
který má list při rašení vybarvený lehce
do purpurové barvy, nebo kultivar
’Sunburst’ se světle žlutým listem při
rašení postupně přecházejícím ve světle
zelené zbarvení.
Velice vhodné jsou do malých zahrad
ibišky (Hibiscus), které tvoří velice malou
korunu a výsadby oživují zejména
v letním období svými barevnými květy.
Další použitelný druh – keř zapěstovaný
do stromové formy – je štědřenec
(Laburnum x watereri ’Vossii’. Zahradu na
jaře oživí záplavou žlutých květů.
Do výsadeb na menších plochách jsou
vhodné také stromkové formy magnolií.
Nejčastěji používané druhy a kultivary

Fraxinus excelsior ’Nana’
Náš domácí strom buk lesní (Fagus
sylvatica) je překrásný strom, ale do
malých zahrádek nám mnoho kultivarů
nenabízí. Použít by bylo možné převislé
červenolisté kultivary ’Purple Fountain’
a ’Purple Pendula’.
U jasanu (Fraxinus) můžeme doporučit tři
kultivary – Fraxinus exelsior ’Cripsa’
s malou kulovitou korunou, se zajímavě
zkadeřenými listy Fraxinus exelsior ’Nana’
a dále Fraxinus ornus ’Meczek’, který
dosahuje velikosti koruny 5-6 m.

Magnolia lilioflora
’Nigra’

Malus ’Hopa’
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Fagus sylvatica
’Purpurea Pendula’

Magnolia
stellata

Mespilus germanica
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PRAKTICKÁ KNIHA
NA CELÝ ROK

Zahradnický
kalendář

Laburnum vatereri ’Vossii’
jsou bíle kvetoucí Magnolia kobus,
Magnolia lilioflora ’Nigra’ s tmavě
fialovorůžovými květy, bílá Magnolia
loebneri ’Merril’, růžová Magnolia x
soulangeana a bílá Magnolia stellata.
Široký sortiment malých stromů
najdeme u jabloní (Malus). Jsou
ozdobné nejen květy, ale
i vybarvenými plody. Z mnoha

Morus alba ’Pendula’

bychom mohli zmínit
červeně kvetoucí
kultivary ’Liset’ a ’Profusion’ či
růžově kvetoucí kultivar ’Rudolph’.
Na podzim můžeme obdivovat malé
červené plody kultivarů ’Red
Sentinel’ a ’Malus Hopa’ nebo žlutá
jablíčka kultivaru ’Hornet’. Kromě
zmíněných kultivarů lze v malých
zahradách použít praktický celý
sortiment okrasných jabloní.
Velice pěkný pomalu rostoucí strom
s bílými květy je mišpule (Mespilus
germanica), která kromě ozdobných
květů vytváří také zajímavé plody.
Obdobné využití má i moruše (Morus
alba ’Pendula’) s převislými větvemi
a jedlými plody.
Ing. Karel Jiskra
CONICA spol. s r.o.

2009

● rady, nápady a inspirace pro péči o zahradu
● každý měsíc tipy na okrasné rostliny
● přehledné kalendáře pro péči o konkrétní
druhy rostlin
● pranostiky, termíny výstavy,
tipy pro zahradničení s Měsícem
● kvalitní tématické obrázky a ilustrace
● 212 stran, doporučená cena 169 Kč

LEDEN

Péče o zahradní jezírko

1. týden

I.

Bylinky (1)

Řeřicha

Jedna z nejméně náročných jednoletých bylin se používá
nejčastěji v čerstvém stavu. Semena klíčí už během dvou
až tří dní, do konzumní velikosti dorůstá řeřicha během
týdne. Během zimního období ji můžeme pěstovat za
oknem (stačí na vlhké buničině nebo vatě), na venkovní
stanoviště vyséváme už od března, vždy na polostinné
stanoviště. Sklízíme mladé rostlinky vysoké kolem 10 cm –
starší rostliny a rostliny pěstované na úpalu mají příliš
ostrou až hořkou chuť.
Řeřicha chutná podobně jako bílá ředkev, má svěže ostrou
chuť. Používá se sekaná v syrovém stavu jako přísada do
salátů, nádivek, sekané, na chléb s máslem nebo do pomazánek.
Rostlina je ceněna zejména pro obsah vitaminu C (asi 30 mg
ve 100 g), trvalka
obsahuje
ale také
Stálezelená
vysoká
30 až 40 cm kvetoucí
vitaminy B, K, karoten, železo a chlorofyl. Příznivě ovlivňuječasně
krvetvorbu,
látkovou
výměnu
zjara; některé
druhy
vykvétají i v zimě. Rostlina
a činnost žlučníku.
vyžaduje
propustnou půdu
O dalšípolostín,
bylině sehumózní
dočtete vdobře
březnu.
s dostatkem vápníku. Čemeřici vysazujeme jako
předpěstovanou v kontejneru nebo ji můžeme
vysévat. Kvete sice až čtvrtým rokem, ale na
stanovišti vydrží mnoho let. Rozmnožujeme ji
2,29 Ryby
dělením nebo semenem sbíraným po dozrání.
 D
Nejběžnější a u nás také nejdostupnějším
Připadne-li
Nový
rok
na
čtvrtek,
ČTVRTEK
je čemeřice černá (Helleborus niger),
předpovídá se mírní zima, větrné druhem
jaro
jejíž bílé květy se rozvíjejí už během mírné zimy.
Nový rok
a parné léto.
o
Hybridní druhy vznikly křížením různých
C druhů
a mají nejrůznější barvu květů od bílé po rudou.
Ryby

Barvy února

KVĚTEN

PÁTEK



3

SOBOTA
Radmila

4

NEDĚLE
Diana

14

Tipy

Jahody na příští rok

Rostlina měsíce

Denivka

K

Okrasná zahrada

,
Sklízíme
cibuli

P

– pravidelně zaléváme letničky v nádobách i na záhonech
a pravidelně také přihnojujeme
– rostliny pěstované v kontejnerech (květináčích) lze vysazovat
i v létě, je ale třeba pravidelně zavlažovat a nejlépe zasypat
půdu v okolí vrstvou mulče (kůra, tráva, sláma), aby rychle
Intenzivně pěstovaný trávník potřebujenevysychala
v průběhu
sezóny průběžnou dodávku živin. Zejména
– občas přihnojíme záhonové trvalky
nově založené porosty je třeba připravit
– odstraňování odkvetlých květů u některých trvalek prodlouží dobu kvetení,
před zimou tak, aby ještě křehké rostliny
u některých druhů však ponecháme odkvetlá květenství jako dekoraci přes
nepostihly holomrazy. Speciální hnojiva
zimu (janeba, sadec, rozchodník, zlatobýl, třapatka aj.), pozor však
vyvinutá právě pro podzimní
přihnojování trávníku obsahují všechnyna svévolné šíření samovýsevem Tip
– odkvetlé růže odstraňujeme i s částí stonku Tip
důležité prvky – kromě fosforu a dusíku
– pokud v nádobách pěstujeme také trvalky, je třeba je občas přihnojit
zejména zvýšený obsah draslíku, který
podporuje odolnost trav vůči chorobám
– stále odstraňujeme odkvetlé květy petúnií, surfinií, verben, pelargonií
a zvyšuje rezistenci vůči vymrzání. Díky
a dalších letniček. Petúnie, které příliš rychle odkvetly, můžeme
tomu se na jaře travní porost snadněji hluboce seříznout (na výšku asi 10 cm) – brzy obrazí a ještě
zregeneruje a rychle poroste.
vykvetou
– pokud se v jezírku příliš rozbujely lekníny, je třeba část listů
137
odstranit, aby nezakrývaly hladinu z více než jedné
třetiny
– odkvetlé trvalky můžeme v případě potřeby rozmnožit
rozdělením většího trsu

Trávník na konci léta

OCHRANA ROSTLIN
– ve šlechtěném trávníku můžeme příležitostně zasáhnout proti dvouděložným
plevelům selektivním herbicidem (Lontrel, Starane, Bofix aj.) – ničí pouze plevele

VIII.

’Love Joy’

Latinský název se skládá
*) trvalky na břehu ze
a vslov
zóně
mělké–vody,
heméra
den, řez na výšku dlaně
o
**) pouze při teplotě
nad 12
kállosvody
– krása,
cožCdokonale
***) nejlépe přírodními
vystihuje prostředky,
charakter např. rašelina, sláma
****) redukce počtu nově vylíhlých ryb
jednodenní krásy
*****) ze zamrzlé hladiny, aby do jezírka pronikalo více světla
květů této jedinečné
rostliny podobné lilii.
Tento zdánlivý handicap
rostlina kompenzuje množstvím
květů – na lodyhách vysokých
se jí však bude
50 až 100 cm může nést
během sezony až 40 květů.
dařit na sušším
stanovišti, kde bohatě pokvete. Denivky jsou mezi pěstiteli velmi
14,27
oblíbené. Existují dokonce
I když její jednotlivé květy
září Střelec
jen jeden den, jejich záplava
je C zájmové organizace pěstitelů

PROSINEC
14

Gleditsia ’Sunburst’

X.

XI.

Lýdie

C

o

Střelec

15

ÚTERÝ



C

Radana

16

C

o

Střelec

’Bell’

STŘEDA

74

51. týden

PONDĚLÍ

Albína

17

ČTVRTEK



D

Chvojí pro výzdobu nařežeme za
dorůstajícího Měsíce – déle
neopadá.

13,04 

C

o

0,34 Kozoroh



D

Daniel

18

PÁTEK

C

o

Kozoroh



D

Miloslav

19

SOBOTA

C

o

12,41 Vodnář



D

Ester

20

NEDĚLE

C

o

Vodnář



D

15,53 O
Dagmar
4. adventní neděle

106

IX.

XII.

Denivku snadno rozmnožíme

Okrasná hybridní dřevina, která rozkvétá velmi brzy zjara,
prakticky ještě na sněhu. Její růžová květenství mohou zahradu
při mírnějších zimách zdobit už na přelomu ledna a února.
Pokud je zima tuhá, kvete v březnu. Její krásu oceníme, pokud ji
 D
vysadíme na dohled z okna. Růžové vonné květy tak oživí
ponurou zahradu, která ještě odpočívá zimním spánkem.
Tato
kalina dorůstá do výšky dvou až tří metrů a působí velmi
o
C
pevným
a robustním dojmem. Proto se většinou uplatní jako
Pokud jsme si na začátku léta ze šlahounů
solitéra, jejíž listy z ní i na podzim vytvářejí výraznou dominantu
vypěstovali
Beran nové sazenice, je čas na jejich
zahradní partie – jsou totiž obarvené do bronzova. Rostlina
výsadbu. Také v zahradnictví můžeme
vyžaduje slunná stanoviště a vlhčí půdu s neutrální reakcí.
D odrůd zahradních jahod. Při
 řadu
koupit
Na řez je nenáročná, spíše jí škodí.
výsadbě jednotlivých rostlin je třeba dbát
na správnou
vzdálenost (asi 20x20 cm)
12,59


o
C
a především na hloubku výsadby.
Srdéčko, že kterého vyrůstají listové
věty připomínající lilie,
Oblíbená pokojová rostlina konce zimy zaujme právě
řapíky, nesmí být ani zcela utopené
které nás potěší jen jeden
v tomto období nádherně plnými květy v různých
v zemi, ani vyčnívat nad povrchem.
den – to je denivka. Absolutně
barvách od bílé přes růžovou až po červenou.
Správně by mělo být srdéčko asi z jedné
nenáročná rostlina prosperující
Některé kultivary mají také květy jednoduché, ale
třetiny pod zemí. Plody, které se možná
téměř v každé půdě. Nejlépe
vždy poměrně velké. Kamélie milují světlá, vzdušná
ještě koncem léta stačily vytvořit, buď
stanoviště bez přímého slunečního záření
sklidíme, nebo i nezralé odstraníme, aby
ÝSEV
VÝSADBA
MNOŽENÍ
a chladnější,
vlhký vzduch.
Ideální je proto například
rostlinu nevysilovaly.
Tippěstování
– některé
dřevinyVe
můžeme
množit hřížením
na koupelnové
okno. Zárukou
úspěšného
druhé
polovině
měsíce nastává
čas ke
je pravidelné
rosení
a udržování
substrátu
cibule.
Indikátorem
zralosti
je nať –
– koncem
měsícesklizni
(po
odkvětu)
rozdělíme
příliš
husté trsy
v přiměřeně
vlhkémzačne
stavu.žloutnout
Po nasazení
na květ cibule by
a odumírat,
Tip jakmile
kosatců
nesmíme
s rostlinou
jinak
poupata
opadají.
měly
být hýbat,
užpro
dostatečně
vyzrálé.
Sklízíme
– ještě
vyséváme
dvouletky
jarní
kvetení
(macešky,
vyrývánímTip
rycími vidlemi. Z kořenů jemným
sedmikrásky, pomněnky)
otřepáním odstraníme půdu a pokud je teplé
35
počasí, necháme na záhoně několik dnů
vyschnout. Za deště je třeba sklizeň přemístit
RÁCE NA ZAHRADĚ
pod střechu. Někomu se osvědčuje uchovávat
hlízy v copech,
jinývýšku
dáváasi
přednost
– v průběhu léta sekáme
trávník na
čtyř svazkům –
záleží spíše na tom, aby stanoviště bylo
centimetrů;
vzdušné
a suché.
příliš nízká seč dostatečně
může způsobit
vypalování
a vysychání Tip

,

VII.

ošetření a prospívají, pokud je
údržba oxidátoru
nepřesazujeme. Vhodné jsou
odklízení sněhu
i do smíšených rabat poblíž
*****)
kontrola
rostlin jako jsou kosatce,
přezimujících
ostrožky, kyprej či orlíček.
rostlin

o

V

VI.

vysazujeme do přírodních
třídění ryb****)
zahrad, snesou i polostín,
instalace
odledovače nepotřebují prakticky žádné

Kalina bodnanská
(Viburnum
x bodnatense)
C

japonica)
ČKamélie
ERV(Camellia
ENE
C

V.

vypnutí filtracedělením na jaře. Rostliny

D

11,52 Beran

IV.

provoz oxidátoru
instalace sítě o to bohatší. Vyjímá se i na
proti padajícímu
vlhkém stanovišti, její listy totiž
listí
připomínají vlhkomilné rostliny.
zpětný řez rostlin

1

Karina

III.

čištění potoka
zprovoznění
filtrace
přikrmování
ryb**)
výsadba vodních
rostlin
zprovoznění
fontány
likvidace řas***)

Čemeřice (Helleborus)

2

II.

údržba čerpadla
řez dřevin
v okolí jezírka
opatření proti
zamrzání
řez trvalek*)
doplnění
odpařené vody

188
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P¤EDSTAVUJEME VÁM V¯ROBKY TUZEMSKÉHO
PODNIKU S VÍCE NEÎ 130LETOU TRADICÍ
ZASTOUPENÉ FIRMOU KERAMIKA H + M
LITOHO¤, S. R. O.. V¯ROBKY SE STALY DÍKY
KVALITNÍMU ZPRACOVÁNÍ VYHLEDÁVAN¯M
ZBOÎÍM PO CELÉ EVROPù.
Produkty spoleãnosti Keramika H + M
Litohoﬁ, s. r. o. jsou urãeny pro ‰iroké uÏití
(pﬁeváÏnû v‰ak venkovní v˘sadbu),
pﬁiãemÏ se jejich hodnota opírá o vlastnosti
pouÏitého materiálu – je pﬁírodní, zcela
ekologick˘ a díky tomu pﬁi pouÏití velmi
pﬁíjemn˘.

Kvalita v˘robkÛ odpovídá normám
platn˘m v Evropské unii a je prÛbûÏnû
kontrolována státním zku‰ebním
ústavem PlzeÀ. ¤ada produktÛ
spoleãnosti v‰ak dosahuje mnohem
vy‰‰í úrovnû kvality neÏ je poÏadováno
normou, ãímÏ se její sortiment dostává
na úroveÀ nejlep‰ích
evropsk˘ch
v˘robcÛ.

V‰echny v˘robky s garancí
mrazuvzdornosti jsou vybaveny
rovnûÏ certifikáty o chemické
odolnosti, pﬁípadnû zdravotní
nezávadnosti, které jsou
prÛbûÏnû obnovovány.
Kontakt:
KERAMIKA H + M Litohoﬁ, s.r.o.
675 44 Litohoﬁ 180
tel./fax: 568 422 618
mobil: 774 523 838
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Pokud jsme na
začátku léta
přenesli naše
pokojové rostliny
na venkovní
stanoviště,
nezapomeňme,
že se začínajícím
podzimem klesají
teploty,
zvláště noční,
a pokojovkám končí
letní byt. Slunce,
deště a čerstvého
vzduchu se jim
dostalo vydatně
a my je musíme včas připravit na
přechod do svých domácích stanoviš .

Výpověď

z letního bytu
Letněné pokojové rostliny ještě před
přenesením domů podrobíme menšímu
vyšetření. Nejprve zjistíme, jestli jsou
rostliny dobře usazené v kořenáči. Někdy
jim déš vyplaví zeminu a obnaží kořeny,
pak je třeba chybějící substrát doplnit.
Kořeny rostlin, které byly i s nádobou
zapuštěné v zemi, často prorostou
drenážním otvorem. Je-li kořen malý,
rostlině neuškodí jeho odříznutí, pokud
se ovšem v zemi vyvinul bujný kořenový
bal, musíme rostlinu opatrně vyjmout
i s ním, rozbít citlivě původní květináč
a rostlinu přesadit do nového, většího.
Pokud to neuděláme a odstraníme nový
velký kořenový bal, dočkáme se v lepším
případě stagnace rostliny, v horším
případě její devastace a u fíkusů velmi
silného opadu listů. Velké rostliny znovu
vyvážeme k pevnějším opěrám, vhodné
jsou bambusové tyčky nebo modernější
laminované kovové pruty.

Rostlinu vyjmutou ze země, případně
přesazenou, pečlivě prohlédneme, jestli
na sobě nenese stopy jakéhokoliv škůdce,
a živočišného nebo plísňového původu.
V kořenáčích rostlin, ale také na jejich
spodní straně se často skrývají slimáci.
Preventivně můžeme aplikovat Vanish,
Ferramol nebo Mesurol. Použít se dají
i parazitické hlístice či kelímek s pivem
zapuštěný do země.
Pokud se objeví plísňové onemocnění,
použijeme některý ze široké škály
fungicidních přípravků. Na padlí, zejména
u begonií, je vhodný Baycor25 WP,
Karatthane LC či PadlíStop hobby. Někdy
se vyplatí napadenou rostlinu raději
odstranit. Pokud je případné napadení
málo rozvinuté, je dobré rostlinu izolovat
od ostatních a aplikovat u plísně šedé
např. Rovral nebo Euparen Multi.
U rostlin napadených živočišnými škůdci
aplikujeme patřičný přípravek podle druhu.

Pokojovky

Na mšice Mospilan 20 SP, Agrion delta,
nebo Kalypso 480 SC. U kaktusů
a sukulentů si všímáme možného výskytu
červců, ale i vlnatky krvavé, pak použijeme
Applaud, Mospilan. Pokud objevíme na
rostlinách červce, štítenky, puklice, je třeba
vysoké bdělosti. S těmito škůdci se velmi
těžko bojuje, je nutné se obrnit trpělivostí
a často kombinovat různé přípravky. Použít
můžeme přípravky Spruzit, Applaud,
Oleoekol, i Mospilan, ale také ruce, hadřík,
mýdlovou vodu a listy pečlivě čistit. U takto
napadených rostlin doporučujeme jejich
dlouhodobou izolaci od ostatních, tito
škůdci se snadno přenášejí. Když se objeví
sviluška použijte Omite, Svilustop, Magus.
Pokud si myslíte, že jsou rostliny škůdců
prosté, věřte, že i na „čistých“ muškátech
se časem objeví nějaká ta mšice.
V domácích podmínkách tito škůdci
nemají své přirozené nepřátele a rostliny
tolik síly, aby se jim bránily, proto jim
musíme pomoci my. Před zimováním
pokojových rostlin a nádobových letniček
je tedy nanejvýš praktické je preventivně
ošetřit proti výskytu živočišných škůdců.
Vhodné jsou širokospektrální přípravky
proti savým a žravým škůdcům.
Podrobnější rady, jak správně ošetřit
rostliny z letního stanoviště, vám rádi
poradíme ve všech zahradnických
centrech našeho sdružení.
Mgr. Jiří Hora
Floracentum Ferenčík
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KA

Nezapomeňte na podzimní hnojení !
O

VI

N

PODZIMNÍ
NPK S GUÁNEM

NPK S GUÁNEM

Čistě přírodní organické hnojivo
5% N + 2% P2O5 + 8% K2O

N

Čistě přírodní organické hnojivo
5% N + 2% P2O5 + 8% K2O

4kg,5

Použití:
Hoštické NPK je čistě přírodní - organické - hnojivo
bez přídavku průmyslově vyráběných složek.
Hnojivo obsahuje vedle základních zdrojů živin
NPK i přírodní guáno, pocházející z trusu mořských
ptáků a další stopové prvky. Hodí se nejen pro
univerzální použití v celé zahradě, ale obzvláště pro
zdravou výživu ovoce a zeleniny. Rovněž je velmi
vhodné k základnímu vyhnojení půdy buď na jaře,
nebo při její podzimní přípravě.

Použití: Čistě přírodní - organické - hnojivo
bez přídavku průmyslově vyráběných složek.
Hnojivo obsahuje vedle základních zdrojů
živin NPK i přírodní guáno, pocházející z trusu
mořských ptáků a další stopové prvky. Hodí se
pro univerzální použití v celé zahradě, zejména
pak pro jehličnany . Rovněž je velmi vhodné
k podzimní přípravě půdy.

1kg 2kg,5 5kg

KOŇSKÝ HNŮJ
Čistě přírodní organické
hnojivo
3% N + 2% P2O5 + 3% K2O

EXPERT Podzim

trávníkové hnojivo
Minerální granulované hnojivo
14% N + 10% P2O5 + 20% K2O + 6% S + B + Zn + Ca

N

KA

3kg

10
kg

Použití:
Koňský hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu
v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti. Obzvláště
se hodí ke hnojení zeleniny např. celeru,
kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny,
ale i okrasných zahradních rostlin.

O

VI

KRAVSKÝ HNŮJ

3kg

10
kg

3kg

Použití:
Hoštický kravský hnůj přirozeně zvyšuje podíl
humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti.
Obzvláště se hodí ke hnojení zeleniny např.
celeru, kapusty, zelí, květáku, plodové zeleniny,
ale i okrasných zahradních rostlin.

N

Čistě přírodní organické
hnojivo
1,5% N + 2,5% P2O5 + 3% K2O

25
kg

2kg,5 5 kg

Použití: Vhodné pro podzimní a pozdní podzimní hnojení všech druhů trávníků. Vysokým
obsahem draslíku se zabezpečí trávníku vysoká odolnost proti vymrzání a napadení
houbovými chorobami.

HOŠTICKÝ HNŮJ

HOŘKÁ SŮL

Čistě přírodní organické hnojivo
5% N + 2% P2O5 + 8% K2O

Minerální hořečnaté hnojivo
16% MgO

Použití:
Čistě přírodní - organické - hnojivo (směs
kravského a koňského hnoje s přídavkem
rohoviny). Hodí se pro univerzální použití
v celé zahradě - pro ovoce, zeleninu, květiny
a okrasné rostliny (např. před výsadbou
jehličnanů). Hnojivo obsahuje organické
látky se základními živinami NPK, ale i další
stopové prvky.

Použití:

1kg

PODZIMNÍ HNOJIVO
pro jehličnany

HOŘKÁ SŮL - tekutá
Minerální hořečnaté hnojivo
5% MgO + 3,5% SO42-

Minerální hořečnaté hnojivo
31% K2O + 14% MgO

Použití:

Použití:

2kg,5

Podzimní hnojivo pro jehličnany a jiné okrasné
dřeviny je určené k podzimnímu a brzkému
jarnímu hnojení.

Obsahuje Hořkou sůl

Výrobce:

0,5 l
Váš dodavatel:

FORESTINA s.r.o.
Tovární 9
387 15 Střelské Hoštice

Hořká sůl dodává rostlinám tolik potřebný hořčík,
který je základní stavební látkou listové zeleně
(chlorofylu) a jehož nedostatek má za následek
žloutnutí listů, resp. hnědnutí jehličí, sníženou
plodnost rostlin a jakost plodů.

Tekutá hořká sůl je nejvhodnější rychle působící
hnojivo, které odstraňuje nedostatek hořčíku
– důležitá živina všech zahradních plodin, tj.
okrasných rostlin, ovoce i zeleniny.

ZC s.r.o.
Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 370 900, fax: 384 370 912
e-mail: vo@zc.cz, www.zc.cz
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Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Hnojení na podzim
V podzimním období, kdy se téměř
všechny rostliny připravují na příchod
zimy, je potřeba zvolit správný druh
hnojiva, které rostlinám pomůže se na
zimu dobře připravit. Nejvhodnější čas
pro podzimní hnojení je již na konci
srpna a v průběhu září, kdy jsou
rostliny stále schopné živiny dobře
přijmout. Na podzim u venkovních
rostlin klesá potřeba dusíku a naopak
stoupá potřeba fosforu a především
draslíku, který přispívá k vyzrávání
pletiv v letošních výhonech. Rostliny
tak lépe snášejí nízké teploty a výkyvy
počasí během zimního období. Mezi
hnojiva speciálně vyvinutá právě pro
podzimní období patří například
Kristalon podzim nebo Podzimní
hnojivo pro jehličnany z řady Expert.
Stejně tak jako okrasné rostliny i váš
trávník na podzim potřebuje jiný
poměr živin než v průběhu
vegetačního období. Pro správné
vyhnojení trávníku lze použít
podzimní trávníkové hnojivo z řady
Expert nebo Král trávníků.

Tipy na podzimní nákup
Léto již pomalu končí a opět nastává
vhodná doba pro výsadbu venkovních
okrasných rostlin. V našich
zahradnických centrech jsou po od jara
do podzimu k dostání okrasné rostliny
v kontejnerech, avšak každé jaro
a podzim přichází na naše prodejny
rostliny se zemním balem, určené
k výsadbě v krátké době po nákupu.
Výhodou takto pěstovaných rostlin je
příznivá cena a dobře vyvinutý kořenový systém i nadzemní část díky
pěstování ve volné půdě v okrasných školkách. Další skupinou rostlin, které
jsou k dostání pouze v jarním
a podzimním období, jsou ovocné
stromy a keře. Máme pro vás
připravené jak klasické ověřené
odrůdy, tak novinky v sortimentu.
Pokud budete chtít dodat barvu
vašemu domu či balkonu,
neváhejte již odkvétající letničky
a balkonové rostliny vyměnit za
kombinaci vřesu, vřesovce,
nízkých jehličin a stálezeleného
hebe nebo brslenu. Tyto rostliny
vám dovolí vytvořit mnoho
barevných kombinací. Klasickou rostlinou podzimu jsou chryzantémy, které
jsou u nás k dostání v mnoha barvách a velikostech. Již v tento čas musíme
myslet na příští jaro, pokud chceme mít na zahrádce rozkvetlé rané jarní
cibuloviny jako sněženky,
bledule a talovíny. Stejně tak
na podzim vysazujeme
ladoňky, narcisy, krokusy,
tulipány a hyacinty. Všechny
tyto druhy cibulovin najdete
v našich prodejnách v té
nejlepší kvalitě.

Podzimní ošetření růží
V oblastech s mírnější zimou růže přezimují bez větších problémů. V našich podmínkách, kdy teplota v zimě může klesnout
až hluboko pod bod mrazu, musíme růže na zimu dobře připravit. Příprava na zazimování začíná již na podzim před
příchodem prvních mrazíků zkrácením všech výhonů u keřových růží o jednu třetinu jejich délky. Je důležité neprovádět řez
hlubší, abychom měli prostor na jarní řez růží, který je podstatně důležitější. Poté následuje přihrnutí zeminou nejméně do
výšky 15 cm. Vytvořený hrůbek můžeme navíc přikrýt chvojím. Rostlina je tak chráněna i před silnými mrazy. Stromkové růže
ochráníme tak, že jejich korunku i kmínek zabalíme ochranným materiálem například jutou nebo
netkanou textilii. Takovéto materiály je možno zakoupit v prodejnách
zahradnických center. V žádném případě nesmíme použít neprodyšné
materiály jako igelit nebo plast. U pnoucích růží pouze
zkracujeme nejdelší výhony. V chladných oblastech
můžeme spodní část rostliny přihrnout listím
a přikrýt chvojím.
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Už vím, jak ochránit
trávník
před zimou ...

POHODOVÝ SYSTÉM
PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK

Podzimní trávníkové hnojivo 2,5 kg
- podporuje vyzrávání rostlinných pletiv
- zvyšuje odolnost trávníku proti vymrzání
- snižuje riziko napadení trav houbovými chorobami
- posiluje kořenovou soustavu

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

8587 inzeraŮt KT 210 x 297 mm1.indd 1

Partner v péči o trávník
31.7.2008 9:29:19

8 9:29:19
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Floristika

Lidové vzory
pro inspiraci

FOTO HOLANDSKÁ KVĚTINOVÁ KANCELÁŘ

Baví vás obdělávat zem vlastníma rukama nebo péct domácí
chléb? Není to nic divného, je to přirozená reakce na moderní
hektickou dobu, která s sebou přináší stres a vypětí. Toužíme pak
mnohem více po jednoduchosti, odpočinku, zdraví a přírodě.
Dáváme přednost autentickým, neuhlazeným produktům
s přirozeným vzhledem. Neměli bychom ale zaměňovat touhu po
nostalgii se zkostnatělostí a staromódností!
V podzimní inspiraci Folk Design (v překladu lidové
vzory) nám jde o svěží, moderní prostředí okořeněné
správnou dávkou folklóru. Přední úlohu
v květinové inspiraci Folk Design hraje lilie.
V aranžmá se pracuje s prvky typickými pro
zemědělství, například trávou, pšenicí a ovocem.
Je v nich udržována rovnováha mezi přírodními
a lidovými barvami, jako jsou červená, bílá, žlutá
a růžová. Kombinuje se celá škála neutrálních přírodních
tónů s výraznými barvami, pastelové a tlumené barvy se
přidávají jako akcenty.
Tvary kytic jsou velmi rozmanité – většinou se odvíjejí
od použitého materiálu. V této inspiraci platí,
že materiály jsou určující více než tvary. Robustní,
venkovský vzhled kytic nejlépe vynikne v masivních nebo
nostalgických vázách. Moment překvapení spočívá
v zakomponování moderních prvků.
V interiérech se vyskytují přírodní a romantické
materiály, jako jsou dřevo (neupravené
a nenatřené), zinek, plech, cín, smalt, keramika
s hladkou i drsnou texturou, juta, kůže
a různé šňůrky.
Ing. Radka Brandejská
FLORA GARDEN s.r.o.
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Dřevo

Pro milovníky dřeva jsme připravili kolekce keramických
obalů na květiny s imitací exotického dřeva. Kolekce
doporučujeme k světlejším odstínům nábytku,
k tmavému i světlému pozadí. Společně s ohnivě
kvetoucí bromélií docílíte pocitu tepla a myšlenky se
vám budou toulat po krásných exotických místech,
která jste navštívili v době letní dovolené.

Kámen

ODSTÍNY, KTERÉ NÁS
ZAHŘEJÍ U SRDCE, NÁM
ZPŘÍJEMNÍ CHLADNÉ
DNY PODZIMU.

Barvy ovoce

Kámen je chladný a přesto hřeje. Ten pocit všichni známe. Při pohledu na něj
nám pohladí duši a rozjasní mysl. Je plný energie, kterou nasál z horského
potůčku. Každý se ho chce dotknout a pohladit. Je tak chladný, ale nestudí.
A právě tak na nás působí i v interiéru.
Sklo, květy bílých orchidejí, valounky, odstíny šedé, bílá barva, kov, zeleň
dužnatých listů pokojových rostlin – to jsou jeho nerozluční přátelé.

Ohnivé odstíny zrajícího ovoce nás zaručeně zahřejí,
když začnou klesat teploty. Je to jako kdybyste se
procházeli pomerančovým hájem jižního Španělska
nebo vinohradem na krásných, prosluněných svazích
jižní Moravy. Právě tyto barvy se hodí pro každý
interiér, který nám příjemně prohřejí, zútulní a rozveselí.

Daniel Beránek
Planta collection
Dodavatel keramiky do prodejen Sdružení zahradnických center

Planta

collection

www.planta.cz
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Trvalky

Rozmanité

dlužichy
Heuchera ’Caramel’ a ’Green Spice’
Heuchera ’Palace Purple’

Zdánlivě nenápadné listy
nejrůznějších tlumených
odstínů se ve vrcholné sezoně
trochu ztrácejí mezi zářivými
květy trvalek a letniček.
Jejich čas nadchází v době,
Květy dlužich mají nejčastěji červenou
nebo růžovou barvu
kdy právě nic nekvete:
to se dlužichy mění v nejpoutavější rostliny na záhonech
i v nádobách. V červnu pak k nevtíravému půvabu listů
přidají květy něžné jako letní vánek.
Dlužichy (Heuchera) mívaly na zahrádkách
už naše prababičky. Pak tyhle vděčné
a nenáročné trvalky na čas upadly
v zapomnění, z nějž je vzkřísili až
současní šlechtitelé. Každý rok se tak
objevují nové odrůdy v jemných barvách,
s překvapivou kresbou listů a také
v nejrůznějších velikostech.
Dlužicha snese slunce právě tak jako
mírný polostín a nejlépe prospívá ve
výživné, vodou dobře zásobené, ale
propustné zemině. Výběr stanoviště je
třeba podřídit i barvě listů: zatímco
zelené odrůdy se spokojí i s polostínem,
ty červené, růžové či hnědé při
nedostatku světla ztrácejí své zbarvení.
Pokud jde o péči, jen těžko najdeme méně
náročnou trvalku: na jaře jí stačí přihnojení
trochou kompostové zeminy, za dlouhého
sucha jí prospěje zalití... a to je vlastně
všechno. Dlužichy přezimují bez obtíží
v případě holomrazů jsou vděčné za kryt
chvojím, nemoci ani škůdci je netrápí,
a dokonce nechutnají ani slimákům.
Dlužichám to sluší na záhonech právě tak

jako na skalce – to se ovšem týká jenom
drobných odrůd – či v nádobách.
V předzahrádce nebo na trvalkovém
záhoně se nízké dlužichy hodí do první
řady, kde zastanou úlohu zajímavého
olemování, ale i mezi trvalky. A protože
nejsou náročné na světlo, bude jim dobře
i pod listnatými keři.
Na výběr jsou desítky odrůd v nejrůznější
škále jemných barev od bílé přes
citronově žlutou, růžovou a červenou až
k hnědé, nechybějí ani zelenolisté
dlužichy se zajímavou kresbou.

NEJKRÁSNĚJŠÍ

Heuchera ’Caramel’

Krása listů vynikne nejlépe v kombinaci
s jiným kultivarem
Dlužichy vyniknou i ve vzájemných
barevných kombinacích mezi sebou nebo
v kombinaci s jinými druhy trvalek nebo
nízkých keřů.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

NOVINKY, KTERÉ NAJDETE V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH:

’CARAMEL’: jemně žlutooranžové listy; výška 30 cm; kvete od června
’CRIMSON CURLS’: kadeřavé purpurové listy; výška 40 až 50 cm;
kvete v květnu až červnu

’GREEN SPICE’: zelené listy s tmavými okraji a tmavočervenou žilnatinou,
na podzim se vybarvují do oranžova; výška do 50 cm; kvete v květnu a červnu

’MELTING FIRE’: silně zkadeřené listy jsou zpočátku červené, později tmavě
purpurové; výška až 50 cm; kvete v květnu a v červnu

’PLUM PUDDING’: bronzově červené listy s jemnou kresbou; výška 50 cm;
kvete od července do srpna
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K podzimní péči
o zahradu patří
také ochrana
rostlin
proti nejrůznějším
chorobám
a škůdcům

Pomoc v pravou chvíli
I když v zahradě končí vegetační období většiny rostlin, ani te nesmíme zapomínat
na jejich ochranu. K tomu patří také hubení hlodavců – jejich ostré řezáky totiž nenechají
na pokoji kořeny užitečných a mnohdy ani okrasných rostlin.

Jak na hlodavce?
K podzimu bývají každým rokem velice
aktuální různá mechanická i chemická
opatření proti hlodavcům. Z chemických
látek – rodenticidů (přípravky proti
hlodavcům) se nejvíce používají
v současné době přípravky se zpožděným
účinkem, které způsobí uhynutí hlodavců
do dvou až tří dnů po přijetí nástrahy.
Standardem již začínají být
přípravky s obsahem hořkých
ochucovadel, která výrazně
snižují riziko konzumace
dětmi nebo domácími zvířaty.
Takovými rodenticidem je
přípravek Broditop, který je
určen k hubení škodlivých
hlodavců (potkan, krysa, myš

20

domácí). Přípravky Broditop GB – nástraha
ve formě modrých pelet a Broditop AB –
nástraha ve formě modrých zrn obsahují
účinnou látku brodifacoum, po jehož jen
jediné dávce uhynou. Novinkou z řady
Broditop bude v polovině září 2008
Broditop ve formě měkkých návnad a také
parafinové (kompresované) bloky, které je
možné použít i do velice vlhkých
(mokrých) míst.

Likvidace
houbových chorob
trávníku
Velmi důležitá je v nadcházející době
rovněž péče o trávníky. V poslední době
je téměř nutné provést podzimní ošetření
trávníků proti plísni sněžné, která je
nejrozšířenějším a nejzávažnějším
houbovým onemocněním trávníků v ČR
způsobujícím vyzimování trávníků. Tato
choroba vyvolává skvrny různé velikosti,
travní drn je zahnědlý, nadzemní hmota
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odumřelá a napadený trávník velmi
obtížně regeneruje. Jediným
registrovaným přípravkem v ČR proti
plísni sněžné v trávnících je přípravek
Heritage. Aplikuje se formou postřiku,
a to preventivně – před výskytem choroby
– jednou až dvakrát na podzim,
nejpozději před zámrzem (případně
následně jednou na jaře). Heritage má
účinek i na další choroby v trávnících
(kornatka travní, padlí travní, rzi a další).

Konec plevelů
K potlačení nebo
odstranění plevelů na
větších plochách
trávníků zejména při
silnějším zaplevelení je
vhodné použít
herbicidy – jsou jednak
velmi účinné, jednak
dostatečně bezpečné
a selektivní, což
znamená, že neuškodí
kulturním druhům trav.
Základními přípravky
pro tento účel jsou
rychle působící
herbicidy Lontrel 300
nebo Starane 250 EC.
Pro rozšíření spektra účinnosti těchto
herbicidů je možné použít i jejich
kombinaci prodávanou pod názvy
Agrofit Kombi nebo Bofix.
Široké uplatnění při hubení vegetace na
nezemědělské půdě při aplikacích na
zpevněných dlážděných plochách,
cestách, okolo budov a všude tam, kde je
vegetace z hlediska využívání těchto
prostorů nežádoucí, mají totální
(neselektivní) herbicidy (likvidují veškerou
vegetaci). Mezi tyto totální herbicidy patří
například Dominator – neselektivní listový
herbicid ve formě koncentrátu pro ředění
vodou k hubení jednoletých i vytrvalých
plevelů. Dominator hubí nejširší spektrum
plevelných rostlin aplikací na list.
Vyznačuje se vysokou kvalitou účinné
látky (glyfosát), zaručeným účinkem na
jednoleté i víceleté plevele a také širokým
použitím od jara až do podzimu.

a odumírají, přičemž
infekce se v porostech
většinou šíří
ohniskovitě. V průběhu
skladování česneku
dochází k příznaku,
který se souhrnně označuje
jako “trouchnivění”. Při něm postupně
nekrotizují a sesychají jednotlivé stroužky
až uschne celá cibule. Zdrojem infekce
jsou napadené stroužky použité jako
sadba, posklizňové zbytky napadených
rostlin nebo přímo zamořená půda.
Choroby se vyskytují především na
těžkých
a zamokřených

půdách a podporuje je teplé a deštivé
počasí.
Nejvhodnější ochranou je moření
stroužků před výsadbou, které se provádí
po dobu 20 až 30 minut přípravkem
Rovral Flo. V případě, že se moří i proti
háátku zhoubnému, provede se nejprve
namoření proti tomuto škůdci například
Sulkou a až následně a odděleně
přípravkem Rovral Flo.
Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava

Ochrana česneku
Choroby česneku jak v průběhu vegetace,
tak i během skladování způsobuje
komplex několika různých
mikroskopických hub. Jestliže se
napadení projeví již v průběhu vegetace,
dochází k redukci kořenů a poškození
podpučí. Následkem toho napadené
rostliny postupně žloutnou, vadnou
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Podpisová akce a poradna RNDr. Stanislava Pelešky
dne 17.10.2008 od 9 do 17 hodin
v Zahradnickém centru Chládek
v Praze-Střešovicích.
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Zahradnické centrum Líbeznice
Před třemi lety se líbeznické
zahradnictví proměnilo
v zahradnické centrum se vším, co
k němu patří. Na ploše menší než
fotbalové hřiště najdete bohatý
výběr rostlin, zahradnického
nářadí, přípravků a doplňků právě
tak jako škálu originálních
dekorací. Vlastně všechno
důležité, co je potřeba
k zahradničení a pro zkrášlení
domova či chalupy.
Ve sklenících i na venkovní
zahradě se stále objevují nové
rostliny od domácích pěstitelů i ze
zahraničí. Nechybí tu tedy horké
novinky od světových šlechtitelů
ani osvědčené druhy a odrůdy: některé
z nich právě vyhrávají zahradnické
soutěže, jiné dobře znaly už naše
babičky.
Kdo sleduje módní trendy, najde tu, co
hledá. Ale vybere si i ten, kdo má rád věci
prověřené časem.
S postupující sezonou se objevují květiny
na balkon, sazenice letniček a zeleniny,
trvalky, podzimní květiny, ovocné dřeviny
a nechybějí ani vánoční stromky nebo např.
vánoční hvězdy. Trvalky i letničky uvidíte
v jejich nejkrásnější podobě – naplno
rozkvetlé. Můžete si vybrat přesně ten
odstín i tvar květu, který potřebujete. A za
měsíc doplnit, co chybí jinde na zahradě...
S hledáním mnoho času neztratíte. Rostliny
jsou uspořádány podobně jako na zahradě.
Při výběru vodních rostlin tak vidíte
najednou všechny druhy, které mohou
krášlit váš rybníček, na pultech
s balkonovkami si zase můžete v duchu
vyzkoušet všechny možné kombinace do
truhlíků a závěsných nádob. Inspirace
přichází sama. pomůžou jí i ukázkové
osázené nádoby. A kdybyste si přece
nevěděli rady, rádi vám ochotně poradíme.

N
POZVÁ KA
ÁV
NA N ŠTĚVU

Zahrada, to ale nejsou jen rostliny.
Potřebujete substrát, hnojivo, travní osivo?
Jsou tu, právě tak jako květináče, okrasné
kameny a doplňky, které skoro nejsou
vidět, ale podstatně usnadňují péči
o zahradu. Nechybějí přípravky na ochranu
rostlin. Nemusíte znát přesný název: stačí
znát nemoc nebo škůdce, kteří trápí vaše
rostliny, nebo přinést nemocný list –
a odnesete si účinný lék i radu, jak ho
používat.
A abyste měli čím potěšit oči, až zahrada
zapadá sněhem, jsou tu dekorace.
Moderní i tradiční, venkovní i vnitřní,
nápadné i drobné... zkrátka pro každý
vkus. Podstatné je, že jde bez výjimky

Využijte, co vám nabízíme:
✔ Každý týden nové zboží: Sledujeme pro vás aktuální trendy ve světě i doma.
Přijte se podívat.
✔ Zkušenost: O zahradě víme všechno, co je potřeba. O každé, i o té vaší.
✔ Poradenství: Nevíte si rady? Naši odborníci ano. Stačí se zeptat.
✔ Doprava a manipulace: Nemusíte si půjčovat náklaák. Zboží, které si vybere,
vám dovezeme až na zahradu.
✔ Výsadba nakoupených rostlin: Těžkou práci zastaneme za vás. Vy si můžete
užívat krásnou zahradu.

o originální výrobky od spolehlivých
firem. Jen stěží je najdete jinde, takže
není důvod k obavám, že stejnou
dekoraci objevíte na zahradě u sousedů...
Stačí nakoupit a odvézt. Ale pokud se
vám vzrostlý strom nebo těžký kámen
nevejdou do auta, žádný problém.
Z Líbeznic vám je dopravíme, kam
potřebujete, a budete-li chtít, pak
i zasadíme strom nebo nainstalujeme
potékací kámen.
Záleží na tom, co chcete. Pokud to víte,
nemůžete odjet s prázdnou.

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Podzim 2008. Vychází pětkrát ročně. Vydává Sdružení zahradnických center, 162 00 Praha 6, Pod Novým lesem 80,
IČO 44872615. Redakce: PRO VOBIS, s.r.o. Vyšlo v Praze dne 27.8.2008.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Zahra
d
●

nické ce
ntr

● Teplice

um Líbeznice

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

