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Floristika

Advent
na vašem stole
Tak jako každým rokem vám i nyní přinášíme
inspiraci pro vaše domy, byty a domácnosti.
Tentokrát jsme se zaměřili na prostírání stolů
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a s nimi spojené dekorace.
Vánoční stůl není jen
štědrovečerní večeře, ale
i posezení s rodinou a přáteli,
které je s tradicí Vánoc úzce
spjato.
Drobné dekorace a doplňky vylepší
atmosféru každého interiéru. Protože už
v průběhu celého roku nakupujeme nové
zboží a sledujeme aktuální trendy
v dekoracích a doplňcích, máte nyní
jedinečnou příležitost se v našich
zahradnických centrech setkat se širokým
sortimentem drobných doplňků, přízdob,
svíček, stuh a nádob z různých druhů
materiálů. V letošním roce přetrvává trend
černé a bílé kombinace lehce doladěné
barvou capuccina, nově nastupuje barva
fialová či pro nás neobvyklá jarně zelená
barva. Současně ale přetrvává i klasika, jakou
je kombinace červené a zlaté, oranžová či
modré a stříbrné. Fantazii se meze nekladou
a je jen na vás, jak styly svých Vánoc sladíte
se stylem svého domova.
Pokud se na svá aranžmá zrovna „necítíte“,
můžeme vám nabídnout již hotové dekorace,
které si můžete z našich prodejen odnést
domů. Každé zahradnické centrum našeho
sdružení má svůj vlastní rukopis, takže
pokud si uděláte malý výlet, můžete mít
doma hned několik zajímavých originálů.
Rádi vás v našich prodejnách přivítáme,
a už přijdete nakupovat nebo jen sbírat
inspiraci, kterou pro vás v těchto dnech
připravují naši floristé.
Nejen na tuto dobu, ale i celé Vánoce
a nadcházející nový rok vám přejeme klid
a dobrou pohodu.

Petra Hanušová
Fišer – zahradnické centrum s.r.o.
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Dekorace
Zdály se být v nedohlednu, ale
už zase klepou na dveře.
Vánoce. Zatímco před vašimi
dveřmi se objeví možná první
adventní neděli, my je
očekáváme už od ledna –
sledujeme nejnovější směry,
trendy a přehlídky kolekcí
vánočních dekorací aktuálních
pro nadcházející rok.
Abychom vás mohli mile překvapit
novinkami, vybíráme si je na veletrzích
u návrhářů a výrobců s velkým předstihem.
Jak příjemně chladivě na nás dýchl
zasněžený vánoční stromek na sluncem
rozpáleném červencovém veletrhu!
To už jsme ale dávno přesně věděli,
kde v našem obchodě budou nazdobené
stromky v různých nejnovějších stylech,
ve které části ze tmy zazáří lesk elegance
a bohatství v brokátu, sametu, zlatě
a ornamentu. O malý kousek dále
v intimní záři svící tajemstvím probleskuje
bronz, mě a zahalená purpura. Na druhé

Proměny

tradičních svátků
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běloskvoucích vánočních stromků s čistě
skleněnými, bílými, křišálovými
a háčkovanými ozdobami. Všude okolo
leží bílý sníh zdůrazňující snovou čistotu
a třpyt. Nostalgii celé dekorace umocňují
„babičkovské“ krajky zavěšené jak na
stromečku, tak jen ledabyle pohozené
na stole se stříbrnými svícny.
Jinde stojí stromek z našeho dětství.
Je plný všech možných příběhů zakletých
ve směsici nejrůznějších ozdob a cinkrlat,
postaviček a zvířátek. Celý stromek
jakoby říkal: “Podívejte, jak ten čas letí,
tyhle ozdoby jsou od tety Jarky a toho
sněhuláka se sobem přivezl táta ze
služebky. A co teprve holubička se
slepeným křidélkem?“ Malý kousek od
tohoto stromku vánočních příběhů jsou
od stropu na jedlových větvích zavěšené
šité a lepené ozdoby z látek, dřívek nebo
plíšků.
Celá ta vánoční nádhera je doslova
zasypána lesklými i matnými ozdobami
v nejmódnějších barvách jemné oranže,
mosazi, bronzu, bordó a purpuru,
prozařují tradiční zlata a staronově bílé
porcelány a krajky. Jen tu a tam se objeví
nějaká ta koulička pistáciová, výjimečně
i tyrkysová (že by předzvěst trendů na
Vánoce 2009?). Na všech stromcích svítí
drobné bílé žárovičky nebo módní jasně
svítivé LED diody. Zrak jen přechází. Ale
je tu také jeden neosvětlený stromek –
staročeský, na něhož čekají pravé voskové
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svíčky. Ty však zapalujeme pouze doma
za bedlivého dozoru, o to více jsou
svátečnější.
Na jeden stromek bychom ale opravdu
málem zapomněli. Na květinový, který
naše květinářka postavila do palmové
džungle mezi pokojové květiny. Spolu
s kouličkami v jemných pastelových
barvách jej zdobí zejména řezané květiny
zavěšené v ampulkách a zkumavkách.
Zelená Cymbidia, zelené a bílé karafiáty
spolu s Tilandsií tvoří zajímavý
doplněk jedlových větví, vše doplněno
křišálem působí velmi neotřele. Co to
zkusit pověsit na holou jabloňovou větev?
Odvážnou kombinací ozdob a živých
botanických materiálů tak mile
překvapíme nejen sebe.

Toto všechno se nám honí hlavou
ve žhavém červencovém dni na jedné
z nejprestižnějších světových přehlídek
trendů, dekorací a designu. Cestou domů
už jen přemýšlíme, jestli jsme objednali
dost ozdob v oblíbených barvách a jestli
nám je přivezou také už v srpnu spolu
s bílými lucernami…
Šastné a veselé přeje
Mgr. Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík
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PRO KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE
– zážitek z tvarů a barev
také uprostřed zimy

● nízká hmotnost

● nerozbitnost

● vodotěsnost
● mrazuvzdornost do -20oC

● snadná údržba
● jednotný design

Do zahradnických center dodává:

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/II
tel.: 384370900, fax: 384370912, e-mail: vo@zc.cz

www.zc.cz
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Už brzy po skončení letních prázdnin se
v obchodech začínají objevovat vánoční
dekorace. V západní Evropě je už tradicí,
že vánoční zboží je k dostání
v zahradnických centrech na přelomu
srpna a září. Zahradnická centra
v Holandsku, Německu a jiných zemích
vyčlení pro tyto účely nemalou plochu.
Často jsou to prostory zahalené do
černých textilií, ve kterých je pomocí
světel vytvořena vánoční atmosféra.
Podobnou vánoční nabídku nemají žádné
jiné obchody, a tak je už od listopadu
v zahradnických centrech docela rušno.
Včasná nabídka vánočního zboží
umožňuje v dostatečném předstihu
rozmyslet si a vybrat vhodné barevné
dekorace a v klidu se připravit na již tak
hektické předvánoční období. Je to
vhodné i pro lidi, kteří už koncem
listopadu musí mít vánočně vyzdobené
výlohy svých prodejen, kancelářské
prostory, hotely, restaurace apod.
Zahradnická centra sledují nejnovější
trendy, které pak přináší svým
zákazníkům. Díky zručným floristům si
zde můžete též vybrat hotová vánoční
aranžmá nebo se inspirovat pro vlastní
tvorbu.

Vánoce
v holandské prodejně

Přijte se podívat do našich zahradnických
center, jakou vánoční nabídku jsme pro vás
připravili!
Jan Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů Šebrov
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Z – TRADE s.r.o. je distributorem kvalitních svíãek
od nejrenomovanûj‰ích v˘robcÛ. Jedním z nich je Yankee
Candle®, nejvût‰í svûtov˘ producent vÛní pro domov.

Dovolte Yankee Candle®
vzít Vás na cestu kolem svûta
Yankee Candle® vyvinulo novou kolekci pro inspiraci na‰ich
zákazníkÛ k cestû kolem svûta v pohodlí jejich domovÛ.
World Journeys je název nové ﬁady exotick˘ch a neobvykl˘ch vÛní svûta v nevyrovnatelné kvalitû
Yankee Candle®.
Na‰i zákazníci nyní mohou vyzkou‰et svûtové vÛnû v nové kolekci World Journeys vyrobené z ãist˘ch
extraktÛ z dvanácti oblastí od Karibiku pﬁes Himálaje aÏ k Madagaskaru.
Pﬁemístíme vás v mysli do pomeranãového háje se Sicilian Orange
nebo na karneval v Riu s Brazilian Passion Fruit. Malaysian Palm
nabízí tropickou vÛni zelen˘ch palem nebo vás vezmeme
do zemû pyramid s luxusní vÛní Egyptian Cotton.
Kolekce World Journeys inspirovaná svûtem se vyrábí ve tﬁech
velikostech svíãek ve skle Tumbler se stﬁíbrn˘m kovov˘m víãkem,
dvou válcích a osvûÏovaãi.

Z – TRADE s.r.o.
Soukenická 76
550 01 Broumov
Tel: 491 523 911
Fax: 491 535 912
Email: jaroslav.kluson@ztrade.cz
www.ztrade.cz

ZZC_zima 2008:Zpravodaj

29.10.2008

11:19

Stránka 9

Dekorace

Vánoce
v našich domovech
Před Vánoci si všichni rádi zdobíme svá
obydlí, kanceláře a obchody různými
zimními a vánočními dekoracemi. Toto
vše začíná první adventní nedělí, která
letos připadá na 30. listopad. Právě
v poslední listopadový den budeme na
adventním věnci zapalovat první svíčku
a každou další neděli zapálíme další. Až
rozsvítíme tu poslední, tedy čtvrtou (letos
to bude už 21. prosince), budou nás od
Štědrého dne dělit už jen dva dny. Tak
jako k Vánocům už neodmyslitelně patří
pohádky, sladké dobroty, kapr nebo dárky
pod stromečkem, tak k této době patří
také výzdoba našich domovů. Kromě
adventních věnců a vánočních stromků
patří můžeme použít nejrůznější typy
svícnů a závěsných dekorací.
Už několik let jsme zvyklí ladit vánoční
výzdobu do jedné barvy. Nejpopulárnější
zůstává stále červená, ale tomu, kdo tuto
barvu zrovna neupřednostňuje, nabízí trh
velký výběr barev, které lze navíc
vzájemně podle vlastní fantazie
kombinovat. Elegantní bude vždy červená

ve spojení se zlatou,
velmi luxusně působí béžová
až hnědá opět doplněná trochou
třpytivého zlata, ledové dekorace
nám vytvoří bílá se stříbrnou a pro
toho, kdo má rád klasiku, je určena
oranžová nebo zelená doplněná
trochou stříbra. A už je sladíte jakkoli,
nezapomeňte na řezané nebo hrnkové
květiny. Pro toto období je typický
hvězdník známější pod názvem
amarylis (Hippeastrum), vánoční
hvězda (Poinsettia),
brambořík (Cyclamen),
vánoční kaktus
(Schlumbergera)
a v neposlední řadě
orchideje, nejčastěji

Phalaenopsis, který je
také vhodný jako dárek.
O Vánocích, kdy za okny vládne
mrazivá zima, si rozjasníme domovy
teplým světlem svíček, které můžeme
vybírat v souladu s barevnými tóny,
které jsme si pro letošek zvolili.
Pokud potřebujete další tipy na vánoční
výzdobu, zveme vás do
našich zahradnických
center. Rádi vás
provedeme naší
nabídkou
dekorací, ozdob
a vánočních
doplňků.
Veselé Vánoce
a v roce 2009
jen to nejlepší
přeje
Jana Veselá
Chládek zahradnické centrum

9

ZZC_zima 2008:Zpravodaj

28.10.2008

16:30

Stránka 10

Stromy na zahradě (5)

Abies lasiocarpa
’Compacta’

Jedle

jak je (ne)znáte

vystoupavým růstem. Při bližším kontaktu
zjistíme, že jehlice jsou velmi jemné
a dlouhé až čtyři centimetry. V dospělosti
tento druh nepřesáhne výšku šesti metrů
a šířku tří metrů. Svým vzhledem
i rozměry se hodí do menších zahrádek
a větších předzahrádek.
Dalším zástupcem z řad roubovaných
jedlí může být Abies lasiocarpa
’Compacta’ (syn. A. arizonica ’Glauca
Compacta’) – zakrslý kultivar jedle
plstnatoplodé (jedle subalpinské). Oproti
předcházejícímu druhu dorůstá
maximálně do tří metrů výšky a dvou
a půl metrů šířky. Je to kompaktní
jedlička s modrosivými až stříbrnými
jehlicemi. Díky své velikosti ji lze využít
do předzahrádek, koniferových záhonů,
větších skalek i jako solitér k terase.
Další skupinou jedlí jsou roubovanci
vzniklé z čarověníků. Vyznačují se
pomalým růstem (roční přírůstek činí
maximálně dva centimetry) a specifickým
tvarem – jsou kulovité až ploše kulovité,
přičemž ty největší dorůstají do 80 cm
v průměru. Jde například o kultivary
A. koreana ’Silberkugel’, A. koreana
’Blauer Eskimo’, A. nordmanniana
’Münsterland’ či A. veitchii ’Rumburk’.
Tyto druhy se hodí do malých
předzahrádek, k terasám, do větších
nádob a v neposlední řadě do skalek.
Nároky jedlí jsou společné. Většině se daří
na hlubokých, mírně kyselých půdách
s dostatkem živin. Je dobré vědět, že
jedle nemají rády příliš zamokřené půdy.
Naopak jim vyhovuje slunečná poloha,
protože slunce přispívá k lepšímu
vybarvení jehlic, ale snesou i mírný
polostín. Daří se jim lépe v nižších
polohách, lze je pěstovat v nadmořské
výšce do 500 m. Pro hnojení je vhodné
použít dlouhodobě působící hnojivo, je
možné použít i hnojivo pro okrasné
dřeviny.
Jsem přesvědčen o tom, že tak nádherný
strom jako je jedle (včetně mnohých
kultivarů) si místo ve vašich zahradách
určitě najde.

Asi se nenajde nikdo, kdo by neznal jedli – alespoň jako
Ing. Vojtěch Böhm
vánoční stromek. Jde o velmi oblíbený rostlinný druh,
Zahradnictví Líbeznice
a to hlavně díky svému výjimečnému vzhledu.
Naše zahradnická centra se neustále snaží rozšiřovat Roubované jedle a čarověníky patří
mezi pomalu rostoucí dřeviny.
sortiment o nové a zajímavé druhy.
Nabízíme vám jedle, které se svou
vznešeností vyrovnají jedlím původním,
ale zaberou daleko méně místa. Jedním
z těchto druhů může být Abies concolor
’Compacta’ (syn. A. concolor ’Glauca
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Compacta’) – málo vzrůstný
kultivar jedle ojíněné (jedle
stejnobarvé). Tato krásná jedle
zaujme svou stříbrnou barvou
a hustým a pravidelně

Budeme-li si přát už vzrostlý strom
(téměř v dospělé velikosti, i když
velký pouze dva metry), musíme
počítat s daleko vyšší pořizovací
cenou než u vzrostlých „obyčejných“
jedlí, smrků a borovic.
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Abies koreana ’Silberkugel’

Abies nordmanniana ’Münsterland’

Abies lasiocarpa ’Compacta’

Abies nordmanniana ’Münsterland’

Abies concolor ’Compacta’

Abies procera procumbens

Abies koreana ’Blauer Eskimo’
11
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PLANTA COLLECTION –
CESTA K MODERNÍMU BYDLENÍ
PRÁVĚ TATO CESTA VEDE K VÁM PŘES SDRUŽENÍ ZAHRADNICKÝCH
CENTER, V JEJICHŽ PRODEJNÁCH NAJDETE NAŠE NEJNOVĚJŠÍ KOLEKCE
PRO VÁNOČNÍ A ZIMNÍ OBDOBÍ V RETRO STYLU A STYLU VINTAGE.

Retro styl

představuje bytové doplňky inspirované obdobím první republiky nebo
padesátými, šedesátými a sedmdesátými lety. Tento styl bydlení je
v dnešní době velice populární. Pokud byste chtěli keramický obal na
květinu, který by splňoval tyto předpoklady, použijte jej z naší kolekce
Globe v barvách černé, bílé a v barvě kovu. Je to jedna z kombinací barev
tohoto období.

Vintage styl
jsou luxusní bytové doplňky
staré jako víno, které se
stávají znova aktuálními.
Jsou to skvělé kousky, které
vypadají stylově za všech
okolností a dobře se
kombinují i s kolekcemi naší
luxusní keramiky. Nechte se inspirovat klasikou v novém hávu
a nahlédněte do našich nových kolekcí. Barvy bordó, kovová, černá
a bílá jsou barvy univerzální, které lze vzájemně kombinovat a hodí se
i k barvám podzimního listí. Jsou velmi vhodné pro vánoční období. Zkuste umístit bílé
orchideje nebo vánoční hvězdy do této keramiky a uvidíte, jak k sobě patří. A co víc – po vánočních svátcích je můžete
ponechat na svých místech, než je dočasně nahradí poslové jara.
Co takhle použít pro vánoční období červený ubrus, tmavě žluté ubrousky a celé aranžmá
doplnit keramickým obalem řady Globe Black a černými dekoracemi? Nebo vyzkoušejte
kombinaci barev kovové, bílé a barvy hořčice. Přidejte k této kombinaci vhodné vánoční
doplňky jako svíčky, větvičky, jmelí, ubrousky a další dekorace, kterými navodíte vánoční
náladu v jiném stylu. Také pastelové barvy jako je lila, růžová s bílou a šedou se pěkně
hodí ke kolekci bordó.

NEBOJTE SE ZMĚN. STYL, TO JE HARMONIE MEZI OSOBNOSTÍ ČLOVĚKA A PROSTŘEDÍM,
KDE ŽIJE. STYL HLEDÁME V MÓDĚ, V ÚČESECH, HLEDEJTE SVŮJ STYL I V BYDLENÍ!
Daniel Beránek. Planta collection
Dodavatel keramiky do prodejen Sdružení zahradnických center

www.planta.cz

Planta

collection
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Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Vánoční stromky
Tak jako každý rok i letos budou od začátku listopadu v našich
zahradnických centrech v prodeji řezané vánoční stromky.
Zejména si vás dovolujeme upozornit na jedli kavkazskou,
kterou v kvalitě, jakou nabízíme v našich zahradnických
centrech, jinde nekoupíte. Na výběr jsou ale také další druhy
stromků vypěstovaných v České republice nebo v cizině. Hned
po zakoupení
stromek uložte na
chladné místo
a kmínek ponořte do
nádoby s vodou.
Stromek tak vydrží
déle čerstvý.

Vánoční stromky v kontejneru

Dárkové poukazy
Ve všech našich zahradnických centrech máte možnost zakoupit
dárkové poukazy v různých cenách. Poukaz můžete použít jako
sympatický vánoční dárek pro vaše blízké i přátele. Ti si tak
mohou v zahradnickém centru nakoupit v klidu po Vánocích
nebo na jaře podle vlastního přání a potřeby.

Nářadí
také jako dárek
V zimních měsících jistě na
vaší chatě nebo chalupě
oceníte kvalitní nářadí, jako
jsou pily, sekery, hrábě,
lopaty, košata nebo hrabla na sníh. V našich
zahradnických centrech nabízíme široký
sortiment kvalitního značkového nářadí od
českých i zahraničních výrobců. Mnohé z těchto
druhů nářadí může být vhodným dárkem pro
domácího kutila.

Místo řezaného stromku si můžete
neodmyslitelný symbol Vánoc koupit také živý,
pěstovaný v plastové nádobě – kontejneru. Až si
budete vybírat ten pravý, určitě se nezapomeňte
zeptat na to, zda se jedná o rostlinu dobře
zakořeněnou, kterou je možné v jarním období
vysadit do zahrady, nebo jde-li o stromek
určený pouze pro dekoraci. Naši prodavači vám
rádi poradí, jak se o živé stromky ideálně
postarat.

Další tipy na dárek
pro vaše blízké
V kvalitním zahradnickém centru naleznete kromě
širokého sortimentu rostlin a potřeb pro zahradu také
bohatý výběr dárkového zboží. Můžete si
vybrat ze sortimentu dekorací, svíček,
nádobí, proutěného, keramického
a skleněného zboží nebo zahradnické
literatury. Stačí si přijít pro inspiraci do
našich prodejen a možná, že kromě nápadů
na vánoční výzdobu si odnesete také dárek
pro někoho z vašich blízkých.

Odhaněč hlodavců
V zimním období se hlodavci a drobní živočichové velmi často stahují
do lidských obydlí. Často se pak v našich sklepech a garážích setkáváme
s poškozenými zásobami jablek a brambor. Tento problém lze poměrně
snadno vyřešit instalací odhaněče drobných hlodavců, který zakoupíte
v našich prodejnách.

Připravil
Jan Chládek
Chládek –
zahradnické
centrum
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orchidea

citlivá k Vašim
kvetinám!
ˇ

kvetinác
ˇ
ˇ

Dostává se Vám do rukou
interiérový květináč
MIMOSA s integrovaným
samozavlažovacím
systémem (obr. 1), který
zaručuje rostlinám dostatek vláhy a zároveň zabraňuje jejich přemokření.

Milovníkům orchidejí
nabízíme květináč
ORCHIDEA určený
k jejich pěstování.
Tento elegantní květináč z čirého
a poloprůsvitného materiálu je
vybaven vložkou se šachtou pro
lepší cirkulaci vzduchu (obr. 2).

O aktuálním množství vody
máte vždy přehled díky přiloženému hladinoměru.

Přebytečná voda ze zálivky zůstává ve vnější nádobě a díky průsvitnému nebo poloprůsvitnému materiálu vždy vidíme množství vody.

Svůj domov můžete v předvánočním čase zkrášlit právě
zasazením rostliny do květináče MIMOSA v trendových
vánočních barvách.

Orchideje mají rády stálou
mírnou vlhkost substrátu. Ta je
zabezpečena odpařováním vody
z rezervoáru.

Výměnná vložka s knoty v květináči zaručuje možnost měnit
jeho barvu podle Vašich představ a bez přesazování.

Zvolte snadné řešení pro jejich
pěstování, a i Vy se budete těšit
krásy!
z jejich
jejijich
je
ch kkrá
rásy
sy!!
Obr. 2

Stačí zakoupit nový obal a květinu i s vložkou do něj umístit.
Obr. 1

www.plastia.cz

ZIMNÍ ZAHRADA
V BAREVNÉM KABÁTĚ
Když se hřejivé slunce mění v chladný suchý vzduch, mráz, vítr a sníh, začíná pro rostliny nebezpečné
období. Proto jsme si pro vás připravili zimní program, který ochrání vaše rostliny a zároveň budete
mít krásně barevnou zahradu i v zimě.
Chladnější a kratší podzimní dny pomáhají rostlinám připravit se na zimní klid, v zimě jim můžete
pomoci sami. Jak? Podle druhu rostliny a její náchylnosti na poškození mrazem volíme způsob
ochrany. Obecně platí, že stálezelené jehličnany a listnáče jsou choulostivější než rostliny opadavé.
Je nutné chránit korunu rostliny, kmen i pěstební nádobu. Nejvhodnějším materiálem je zimní
netkaná textilie, ochranné jutové rouno a jutové pytle. Vše nabízíme
v různých barvách. Výše jmenovanými materiály
můžeme obalit korunu, kmen i pěstební nádobu.
Pěstební nádobu můžeme obalit také průhlednou
bublinkovou fólií, tepelně izolační fólií, rohoží z jutové
plsti, kokosovou rohoží, proutěnou či vřesovou rohoží.
Máte-li rostliny umístěny na
frekventovaném místě,
doporučujeme přes netkanou
textilii použít druhou vrstvu izolačně dekoračních
materiálů, jako je například juta v pásech, kterou
můžete upevnit kokosovým provazem nebo
barevnými lýky.
Jak ochránit svoje rostliny, už víte. Jaké zvolíte
barvy a jak bude vaše zahrada v zimě barevná, je už jen a jen na vás.
Sylvie Puklová
SCHUMM CZ, s.r.o

www.schumm.cz
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S kolekcí přípravků proti nezvaným hostům a chorobám
zvládneme zimu bez problémů

Kdo a co škodí
domu a zahradě
Na podzim a v zimě bývají každým
rokem velice aktuální opatření proti
hlodavcům. Hlodavci se zpravidla hubí
mechanickou nebo chemickou cestou.
Z chemických látek – rodenticidů
(přípravky proti hlodavcům) se nejvíce
používají v současné době přípravky se
zpožděným účinkem, kdy hlodavci
hynou dva až tři dny po přijetí
nástrahy. Standardem již začínají být
přípravky obsahující hořká
ochucovadla, která výrazně snižují
riziko konzumace dětmi nebo
domácími zvířaty. Výhodné je rovněž
chránit přípravek nástrahovými
staničkami. Tyto staničky významně
zamezují dětem a necílovým zvířatům
v kontaktu s návnadou a minimalizují
uvolňování účinné látky okolním
prostředím. Výše uvedeným
požadavkům na nástrahové přípravky
vyhovují rodenticidy Broditop (modrá
barva), které jsou určeny k hubení
škodlivých hlodavců jako je potkan,
krysa nebo myš domácí. Broditop je na
trhu ve formě všech čtyř formulací
(pelety, zrní, měkká návnada
a parafinové bloky). Pelety a zrní jsou
vhodné především do interiérů, měkká
návnada do interiérů i exteriérů
a parafinové bloky speciálně do vlhka.
Výrobky obsahují jako účinnou látku
brodifacoum a pro cílového
jedince je smrtelná
již jediná
dávka.

Cílová zvířata jsou přilákána novými
druhy ochucovadel obsaženými
v nástraze a hynou v krátké době po
konzumaci. Broditop obsahuje hořké
ochucovadlo.
Velmi důležitá je rovněž péče o trávníky.
V poslední době je téměř nutné provést
podzimní ošetření trávníků proti plísni
sněžné. Nutno říct, že plíseň sněžná je
nejrozšířenější a nejzávažnější
onemocnění trávníků v ČR, které
způsobuje vyzimování trávníků. Tato
choroba vyvolává skvrny různé velikosti,
travní drn je zahnědlý, nadzemní hmota
odumřelá a napadený trávník velmi
obtížně regeneruje. Jediným

registrovaným přípravkem v ČR proti
plísni sněžné v trávnících je přípravek
Heritage. Tento fungicidní přípravek se
aplikuje formou postřiku, a to
preventivně, před výskytem choroby,
jednou až dvakrát na podzim, nejpozději
před zámrzem (případně následně jednou
na jaře). Je nutné tedy předejít chorobě
a aplikovat postřik preventivně (září až
říjen). Heritage má účinek i na další
choroby v trávnících (kornatka travní,
padlí travní, rzi aj.).
Jedinou spolehlivou ochranou proti
kadeřavosti broskvoní je ošetřování
vhodnými fungicidními přípravky. Velmi
důležitý je termín ošetření. Teoreticky je
možné ošetřovat kdykoliv od opadu listů
na podzim do doby, kdy začínají rašit
vrcholové pupeny. Prakticky se osvědčuje
jedno ošetření před příchodem zimy
a jedno nebo dvě ošetření v době rašení
vrcholových pupenů. V tuto dobu jsou
nejvhodnější přípravky Kuprikol 50 nebo
Champion 50 WP.
Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.
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Dřeviny

Krása

bez listů
Konec podzimu a celá zima
je obdobím, které odhalí
krásu opadavých dřevin,
především pak jejich větví
a kůry. Díky promyšlenému
výběru dřevin tak máme
možnost upravit zahradu tak,
aby byla barevná i mimo
hlavní sezonu.

V krásně zasněžené zahradě však nejvíce
vyniknou dřeviny s barevnou kůrou, které
působí na pozadí sněhu opravdu
fantasticky.

Salix matsudana ’Tortuosa’
Zima v zahradě působí většinou smutně
a pochmurně a rostliny jsou v tuto dobu
neprávem opomíjeny. Je to ale škoda,
protože pokud vysadíme rostliny se
zajímavým dřevem, a už s různou
texturou či barvou, zjistíme, že dokáží
udělat parádu i v tento chladný a mrazivý
čas. Máme pro vás několik tipů.
Mezi rostliny zajímavé tvarem větví patří
líska (Corylus avellana ’Contorta’) a vrba

16

Matsudova (Salix matsudana ’Tortuosa’),
které mají krásně a netypicky pokroucené
větve. Texturou větví jsou zajímavé také
brslen křídlatý (Euonymus alatus) či
ambroň (Liquidambar styraciflua), které
mají po celé délce větví korkovitá křídla
(lišty), javor šedý (Acer griseum), kterému
se odlupuje hnědošedá kůra, a stejně tak
i platan (Platanus acerifolia) s odlupující
se borkou.

Betula nigra

Betula alba

Cornus alba
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Dřeviny okrasné barvou kůry
Červená javor (Acer japonicum, Acer palmatum)
svída (Cornus alba, Cornus sanguinea, Cornus
stolonifera)
Zelená

javor (Acer negundo, Acer pensylvanicum)
čilimník (Cytisus)
brslen (Euonymus europaeus)
kručinka (Genista)
jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum)
zákula (Kerria japonica)
štědřenec (Laburnum)
jerlín (Sophora japonica)
lípa (Tilia x euchlora)

Žlutá

svída (Cornus stolonifera ’Flaviramea’)
zlatice (Forsythia x intermedia)
vrba (Salix alba ’Tristis’, Salix x sepulcralis)

Bílá

bříza (Betula) – většina druhů
buk (Fagus sylvatica)
Betula maximowicziana

A jak dosáhneme toho, aby dřeviny
s barevnou kůrou vypadaly tak krásně
a lahodily našemu oku? U stromů
neprovádíme většinou žádné větší zásahy,
jen občasné seříznutí pro rozvětvení
výhonů. Naproti tomu u keřů je důležité
každoročně seříznout staré dřevo, aby se
vytvořily mladé výhony, které mají barvu
kůry mnohem intenzivnější. Řez se u nich
provádí zpravidla na počátku jara tak, že
se polovina jednoletých výhonů hluboko
seřízne a druhá polovina se ponechá

Platanus

Betula ermanii

Acer griseum

Salix alba ´Chermisina´

a seřízne se na jaře dalšího roku. Při
přestárnutí rostliny je potřeba keře
seříznout úplně u země (všechny výhony).
Rostliny lze vysazovat na zahradě
samostatně, lépe však vyniknou

Cytisus scoparius

v kombinaci se stálezelenými listnatými
dřevinami nebo s jehličnany, které jim
v zimě vytvoří kontrastní pozadí.
Ozdobné dřevo rostlin nemusí
bezpodmínečně zdobit jen zahradu.
Kroucené či barevné větve můžeme využít
i jinak, například v aranžmá či samostatně
jako doplňky v bytě.
Monika Netušilová DiS.
Zahradnictví Líbeznice

Cornus stolonifera
’Flaviramea’
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NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

Papriky & rajčata
Výsevem to začíná

Pěstování začíná výsevem osiva
do sadbovačů a předpěstováním
sadby. Substrát pro výsevy je třeba propařit, čímž odstraníme zárodky houbových chorob a možných škůdců. Druhou možností je
čistý perlit, který neobsahuje žádné zárodky chorob ani škůdců, již
proto není třeba desinfikovat propařením. Výsevy potřebují dostatek světla, vyšší teplotu (20–24 °C)
a dostatek vláhy. Předpěstování
některých odrůd paprik a rajčat
začíná již v lednu. Po vyklíčení je
dobré mladý porost ošetřit proti
„padání klíčících rostlin“ přípravkem Previcur 607SL. Dosáhnou-li
mladé rostlinky stádia plně rozvinutých děložních lístků, přepichujeme po dvou rostlinách do
sadbovačů o velikosti č 6–8cm.
Ideální teplota pro růst sadby je
18–20 °C

Výsadba a pěstovaní

Rostliny vysazujeme po skončení mrazů, nejpozději však koncem
května. Výsadba paprik do skleníků nebo na pole je ve sponu
50x50cm po dvou rostlinách tím
odpadá nutnost opěry. Výsadba
tyčkových rajčat je ve sponu
50x60cm šikmo k opoře tak, že
spodní 1/3 rostliny je zasypána
v zemi což vede ke zvětšení kořenového balu a vyštipováním boč-

Novinky paprik

ních výhonů (fazochů) těchto rajčat získáme množství velkých
a sladkých plodů. Keříčková rajčata se vzhledem k nižší vzrůstnosti vysazují bez opory ve sponu
30x40cm a nevyžadují vyštipování. Pěstování obou je možné i v nádobách. Zárukou úspěšného pěstovaní jsou: minimální teplota
18 °C (optimum je mezi 24–30 °C),
vydatná zálivka a kvalitní půda
s dostatkem všech živin (hnojení
1x týdně). Teploty nad 30 °C zastavují růst, tvorbu poupat a plodů.

Sklizeň plodů

Sklizeň paprik a rajčat pěstovaných ve skleníku a foliovníku je od
června do října. Pokud jsou pěstovány venku, sklízíme průběžně
od června až do zámrazu.

Choroby a škůdci

Vzrostlé papriky mohou být napadány šedou popř. bílou hnilobou a padlím, proti kterým ošetříme rostliny přípravkem Ortiva.
K ošetření rostlin proti padlí je také vhodný přípravek Padlí Stop.
Z řad škůdců jsou papriky a rajčata napadány sviluškami, mšicemi
a třásněnkami, proti kterým je
vhodné aplikovat přípravek Mospilan 20WP. Proti houbovým chorobám rajčat můžeme doporučit
Rovral FLO, Rovral 50 WP, Bravo
500 a Dithane DG.

Novinky rajčat

Silně plodící odrůdy:

Silně plodící odrůdy:

Sandra – sladká

Robin F1, Akron F1, Pedro F1
– vhodné do skleníku, vysoce
odolné proti praskání
Castoluto genovese
– až 20cm velké plody.
Brutus – obří masité
Spencer
– koktejlové, hojně plodící
Radana – červené hruškovité
Citrina – tvar citronu
Aztek, Venus
– keříčkové, balkónové
Gold krone – tyčkové žluté

Afrodita – srdčitý typ
Quadrato D’Asti Giallo
– silnostěnná, kvadratická
Beatrix F1, Cynthia F1,
Beja F1, Demetra F1
– výkonné hybridy
Topboy – rajčatový typ
Fatima, Patricie
– velkoplodé kapiovité
Ingrid – čokoládově zbarvená

Budínek 80, 263 01 Dobříš, Fax: +420 318 533 513, E-mail: office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz
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Fišer - zahradnické centrum s.r.o.
Vážení zákazníci,
dovolte mi, abych vám právě v tomto
vydání zpravodaje, představila naši firmu
Fišer – zahradnické centrum s. r. o.
Tato zahradnická firma má v Plzni
dlouhou, téměř 120letou tradici. Rod
Fišerů zahradničí v oblasti Lochotínské
ulice v Plzni již od roku 1890 a v roce
1989 na tradici soukromé firmy znovu
navázal pan Ludvík Fišer. Jeho firma se
stala nejen v Plzni, ale v celém plzeňském
regionu zahradnickým pojmem. Během
19 let prošla tato firma značným vývojem.
V současnosti hovoříme o zahradnickém
centru, které nabízí svým zákazníkům
velmi široký sortiment zahradnického
zboží v průběhu celého
roku. V roce 2006
otevřela firma svoji
pobočku v Přešticích na
jihu od Plzně a již během
dvou let si také tam
získala své věrné
a spokojené zákazníky.
Nadešla předvánoční
doba a právě tento čas je
pro zahradníky, květináře
a floristy časem završení
celoroční práce. Nyní
mohou více než kdy jindy
předvést své nápady ve vánočních
dekoracích, adventních věncích, svícnech
či kyticích. Nejinak je tomu i v našich
zahradnických centrech. Již od června
nakupujeme, neustále sledujeme aktuální
trendy a nyní postupně připravujeme pro
naše zákazníky pestrou nabídku
vánočních přízdob, svíček, adventních
věnců, vánočních hvězd, jmelí
a samozřejmě krásných vánočních
stromků.

N
POZVÁ KA
ÁV
NA N ŠTĚVU

Za celý tým spolupracovníků vám krásné
Vánoce přeje a na shledání v našich
zahradnický centrech se těší

Helena Ottová
jednatelka společnosti

Jako každý rok se srdečně těšíme na naše
stálé a věrné zákazníky, ale samozřejmě
velmi rádi přivítáme i zákazníky nové,
kteří naše zahradnická centra Fišer ještě
neznají.

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Zima 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 5.11.2008.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Fišer
●

● Teplice

zahrad
nické centru
m s.r.o.

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 424
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.: 547 215 066
Fax: 547 216 979
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

