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AROS-EKO

základní travní směsi
v 5 kg taškách

AROS-HOBBY
travní směsi
v 10 kg pytlích

AROS-PROFI

speciální travní směsi
pro profesionály
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základní travní směsi
ve 2 kg taškách
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v 0,5 kg sáčcích
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velkoobchod zahrádkářských potřeb

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, 100cm,
30x30cm a 40x40cm
– 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

Aktuálně
Při vstupu do hlavní haly paláce Žofín byl
k vidění hvězdářský dalekohled
vypichovaný z karafiátů, chryzantém,
třezalky, listů aspidistry a jiné zeleně,
namířený na model zeměkoule, která byla
rovněž vypichována z řezaných květin.

Ohlédnutí
za Zahradnickým plesem
Stejně jako v několika minulých letech i letos
se konal v pražském paláci Žofín
Zahradnický ples. Protože letošní rok je
mezinárodním rokem astronomie, zvolili
jsme pro tento ples téma vesmír. Místo
zelených mužíčků či jiných mimozemských
stvoření byl celý Žofín vyzdoben živými,
většinou řezanými květinami.

Malý sál v přízemí měl na našem plese
představovat “černou díru”: byly zde
použity květy pouze v černé a bílé barvě,
konkrétně kaly, růže a chryzantémy.
Výzdoby sálu se ujala floristka Jarmila
Pejpalová se svými kolegy.
Pokud jsme se z hlavní haly Žofína vydali
po schodišti dolů, došli jsme do
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Rytířského sálu, který představoval “noc pod hvězdami”. Díky
práci profesorky Fojtíkové a studentů Zahradnické školy
Děčín, kteří pro výzdobu použili zejména cibuloviny a jarní
květiny, si tu návštěvník mohl připadat jako na procházce
vlahým jarním
večerem.
Schodiště do horních
pater se pro tento
večer proměnilo
v mléčnou dráhou.
Dominantou byl již
zmiňovaný model
zeměkoule
vypichovaný
z řezaných květin.
Řada menších planet
dotvářela na
schodech nejen
dojem vesmírnosti,
ale také barevnost.
Schodiště zahalené
mlhovinou a spoustou
květin bylo dílem šikovných
rukou floristek ze
Zahradnického centra
Chládek a Zahradnického
centra Dvořák.
Kdo zavítal do
primátorského salonku,
mohl se přesvědčit, jak
vypadá velký vesmírný třesk v podání aranžérů pod vedením
Růženy Bubeníčkové. Z Velkého sálu se zase linula zlatá záře
slunečních paprsků – pro tento večer se totiž sál proměnil ve
Slunce. Neuvěřitelné množství žlutých květů, ze kterých
přecházejí oči, do velkého sálu naaranžovala Jarmila
Pejpalová s kolegy a ve spolupráci se zahradnickou školou
Mělník.
O nádhernou večerní show se postarali studenti Zahradnické
fakulty v Brně pod vedením svých profesorů, Ing. Martínka
a Ing. Kukové. Prostřednictvím studentek a studentů
oblečených do šatů z květin předvedli genezi světa od velkého
třesku přes stvoření až po současné dění na planetě Zemi. Na
"šaty" modelů byly použity květy například karafiátů, růží,
strelitzií, narcisů, gerber a mnoho dalších.
Pokud se tak jako my už te těšíte na Zahradnický ples
příštího roku, můžeme vám slíbit, že bude stejně krásný jako
ten letošní – díky všem šikovným rukám, které s přípravami
pomáhají.
Jana Veselá
Chládek – zahradnické centrum

:AHRADAå
VåSOULADUåSåPģ¤RODOUå

Mnozí zahrádkáři se zdráhají používat na své zahradě chemické prostředky na ochranu rostlin
a stále více se zajímají o neškodné přípravky, které jsou účinné a zároveň šetrné k životnímu
prostředí. Na český trh dodává ﬁrma Neudorff spolehlivé a rychle působící přípravky,
jejichž účinné látky jsou přírodního původu.

Jistě a účinně
proti škůdcům
Insekticidní kontaktní přípravky jsou vhodné k ošetření okrasných rostlin
proti savým a žravým škůdcům – mšice, třásněnky, molice, svilušky, červci
a puklice. Působí na dospělce i na jejich larvární stádia.
Přípravky je možné používat jak venku, tak i v obytných prostorách, ve sklenících a zimních zahradách.

Spruzit ® Koncentrát proti škůdcům
Spruzit ® AF Přípravek proti škůdcům
Raptol ® Sprej proti škůdcům
Účinnou látkou je kombinace přírodního pyrethrinu, extraktu z kopretiny
růžové a řepkového oleje. Ochranná
lhůta jsou pouze 2 dny.
Působení pyrethrinu se výrazně urychlí
za pomoci řepkového oleje, který naruší povrch škůdce nebo larvy.
Řepkový olej také účinně působí na vajíčka škůdců, což je velice důležité v boji
proti roztočům.
Spruzit ® Koncentrát je nutno před
aplikací naředit dle návodu.
Spruzit ® AF je připraven k okamžitému použítí v nádobkách s mechanickým rozprašovačem.
Raptol ® je v nádobce se sprejem,
plněné stlačeným vzduchem.

Návod k použití:
Rostliny se ošetřují od počátku výskytu škůdců. Přípravek se aplikuje na listy
a ostatní zelené části rostlin. Při postřiku je třeba dbát na rovnoměrné pokrytí listů tak, aby kapalina nestékala.
Doporučuje se rostliny ošetřovat časně
ráno nebo večer, protože přípravek je
nejúčinnější při nižších teplotách.
Rostliny přípravek dobře snášejí a mají
po aplikaci pěkně lesklé listy.

™

Co o nɛm
nevíte?
Nastartujte své rostliny do nové
sezóny. Zálivkou plnou živin
a stopových prvkʑ pro jejich
zdraví, sílu a bezchybný vzhled.
Dopʁejte jim Kristalon!
Pokud jim dáte hned na zaɑátku
to nejlepší, docílíte krásných
rostlin plných vitality.

TRÁVNÍK
PROFESIONÁLŮ

Partner
er v péči
o trávník
TRAVNÍ SMĚS - složená ze špičkových odrůd trav - kvalitní
trávník schopný zátěže.
TRAVIN® - jediné hnojivo na trhu, které navíc obsahuje dva
účinné herbicidy pro udržení trávníku v bezplevelném stavu
- moderní způsob likvidace nežádoucích plevelů.

Kristalon je jen jeden!
www.kristalon.cz

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

Letničky
Dnes pod názvem „balkonové rostliny“
nabízí pěstitelé a následně
i zahradnická centra obrovský
sortiment rostlin, které lze použít pro
letní výzdobu okenních parapetů,
balkonů a teras. Víte ale, na co se při
nákupu zaměřit a co byste měli vědět
dříve, než se vydáte do nejbližšího
zahradnického centra?

Nakupujeme
balkonové rostliny
Z pěstitelského hlediska se obvykle jedná
o rostliny množené vegetativně, tedy
řízkováním z matečních rostlin.
Přezimování matečnice je obvykle spojeno
s výrazný zhoršením zdravotního stavu
rostlin a následné množení má za
následek nekvalitní výchozí materiál pro
další sezonu. Profesionální zahradníci
nakupují mladé rostliny k dopěstování od
renomovaných firem, které tento problém
řeší rozmnožováním matečnic metodami
in vitro, které vylučují přenos zejména
virových onemocnění na mladé rostliny.
Firmy, které produkují mladé rostliny,
obvykle zakládají matečnice v klimaticky
výhodných polohách, často v exotických
zemích, a zásobují mladými rostlinami
celou Evropu.
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Lobelka

mladé rostliny a následně je dopěstují do
prodejní velikosti.

Rostliny bez patentů

Pelargonie ’Ville de Paris’
Výroba kvalitního výchozího materiálu je
proto náročná na vstupní investice
a prakticky vylučuje naše pěstitele ze hry.
Navíc většina nových odrůd je patentově
chráněna a další množení je bez
zaplacení licenčního poplatku zakázáno.
Několik velkých českých pěstitelů vyrábí
mladý materiál v omezeném sortimentu
na základě licenční smlouvy a dále jej
prodává k dopěstování, ostatní nakupují

Begonie

Samozřejmě existují výjimky. Patentové
ochraně nepodléhají starší rozšířené
odrůdy a ty druhy, které jsou v kultuře ve
své původní v přírodě se vyskytující
podobě. Příkladem rostliny zaváděné do
kultury v původní botanické podobě je
vějířovka (Scaevola aemula). Ta se
v nabídce firem objevila někdy začátkem

Vějířovka

Sanvitálka

devadesátých let a nebyla kupodivu patentově chráněna.
Firmy ji totiž nabízely v původní botanické podobě
a přírodní druh patentovat nelze. Dnes každá z předních
firem vyrábějící mladé rostliny nabízí několik patentově
chráněných odrůd vějířovky v několika barvách a odstínech.
Původní druh z nabídek vymizel, bez patentové ochrany
a následného odvodu licenčních poplatků se udržování
matečnice zřejmě nevyplácí.
Mezi staré a známé odrůdy patří také převislý muškát
Pelargonium peltatum ’Ville de Paris’, převislá jednoduše
kvetoucí červená odrůda prodávaná v tak zvaných „pacích“
po deseti kusech za výhodnou cenu – v tomto případě by
zákazník prodej licenční odrůdy, by s lepšími parametry, asi
nedocenil. Naštěstí jsou vlastnosti této odrůdy i přes její stáří
na vysoké úrovni a pocházejí-li rostliny od výrobce, který dbá
na dobrý zdravotní stav výchozích matečnic i mladých rostlin,
úspěch při pěstování je zaručen. Nic však není zadarmo – boj
mezi nákupem urostlých hotových květin začátkem května
a paky v březnu nemá jednoznačného vítěze. Ten, kdo
nakupuje dražší hotové rostliny, se těší z kvetoucího balkonu
určitě delší dobu a riziko neúspěchu je výrazně nižší.

Tipy pro dobrý nákup
Při volbě sortimentu vycházíme bu z vlastních dobrých
zkušeností, nebo se při nákupu poradíme s odborníkem
v zahradnickém centru. Při volbě respektujeme oslunění
balkonu, velikost pěstební nádoby a v neposlední řadě
i naše časové možnosti pro ošetřování.
Velikost rostlin a termín nákupu volíme zejména podle
prostor, které máme k dispozici. Pokud dopěstování
vysazených truhlíků můžeme věnovat část vytápěné zimní
zahrady, můžeme nakoupit i mladé rostliny již v březnu.
Vnitřní úzký parapet nad radiátorem prakticky vylučuje
kvalitní dopěstování a nezáleží na tom, zda je odrůda
patentově chráněná. Rostliny pěstované v takových
podmínkách nemusí zahynout, ale jsou v začátku sezony
zatíženy těžkým handicapem. Obvykle jsou vytáhlé, křehké
a jejich aklimatizace ve venkovních podmínkách je
zdlouhavá. Zákazníkům, kteří nemají zimní zahradu nebo
vytápěný skleník, proto doporučujeme nákup hotových
rostlin někdy na začátku května, kdy je již možné umístit
rostliny přímo na stanoviště.
Bez ohledu na druh rostlin je třeba dbát na jejich zdravotní
stav. Virozní rostliny pouhou prohlídkou obvykle
nezjistíme, volíme však renomovaného dodavatele, který
prodává rostliny z kvalitního zdroje. Vyloučíme nákup
rostlin s jakoukoliv změnou na listech a květech, což často
bývá způsobeno virovým onemocněním nebo výskytem
třásněnky v porostech. Třásněnka se však v porostech
často objeví, pokud kombinujeme nákup nových rostlin
s loňskými exempláři, které zdánlivě dobře přezimovaly.
Boj s třásněnkou je pak celosezónní záležitost s nejistým
výsledkem. Při nákupu vyloučíme také rostliny s přeschlým
nebo naopak přemokřeným balem, protože v obou
případech může být kořenový systém nevratně poškozen.
Rada na závěr: Využijte v plné míře znalostí pracovníků
vašeho zahradnického centra. Jejich prioritou není prodat
vám květiny za každou cenu, ale především váš pěstitelský
úspěch a vaše příští návštěva jako spokojeného zákazníka.

RNDr. František Kopřiva
Zahradnické centrum Šebrov

Zdravé rostliny díky houbám
Pokud chcete v letošním roce vyzkoušet pěstování okrasných
rostlin v truhlících, nádobách i zahradě trochu jinak,
máme pro vás návrh: zkuste místo chemických přípravků
zapojit do vašich pěstitelských snah samotnou přírodu!
Tajemství úspěchu se jmenuje mykorhiza a povíme si o ní víc.
Mykorhizní houby jsou mikroskopická
vlákna, která se nacházejí v lesním
podhoubí. V přírodě jsou velice důležité,
protože díky nim je kořenový systém
rostlin daleko zdravější a odolnější. Tyto
půdní houby mají mnoho výborných
vlastností, z nichž můžeme zdůraznit
např. maximální využití veškerých živin
a vody v půdě, rostliny s jejich pomocí
lépe snášejí nepříznivé klimatické
podmínky, např. sucho. Taktéž půda je

KONVENČNÍ OŠETŘENÍ

chráněna proti erozi a řada vědeckých
výzkumů prokázala u rostlin
s mykorhizou i menší riziko napadení
kořenovými škůdci a parazity.
Pokud použijete přípravky s mykorhizou
na vaše rostliny, půdní houby se napojí na
kořenový systém a budou přispívat k jeho
lepším výkonům, takže rostlina bude
zdravější a odolnější. Budete se dívat, jak
vám květiny nasazují na květ mnohem

SYSTÉM SYMBIOM®

Rostlina je nedostatečně zásobována
vodou a živinami z půdy

Půda je nestabilní a je náchylná k erozi kvůli omezenému
kořenovému systému

Mykorhiza se napojuje na
kořeny rostlin a rozšiřuje
kořenový systém, přináší
vodu a živiny

Voda a živiny prosakují bez
využití rostlinou
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PLANTASORB ®
pohlcuje dostupnou
půdní vlhkost
a uvolňuje ji
v době sucha

M YK RHI Z
O
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CONAVIT ®, kompletní
přírodní pomalu rozpustné hnojivo nemůže být
vyplaveno, zůstává
v blízkosti kořenů po celou vegetační sezonu

Mykorhizní vlákna agregují
půdní částice, zabraňují erozi
a udržují půdu stabilní

LI

Chemická hnojiva jsou obvykle vyplavena
a zněčišťují podzemní vody

A

dříve a bohatěji než vašim sousedům,
keře a stromy jsou o něco vyšší
a zdravější a vaše zelenina a ovoce více
plodí a je odolnější. V období sucha
dokáží mykorhizní houby maximálně
využít půdní vlhkosti a tím ochránit
rostliny před uschnutím. Budete moci
prodloužit dobu mezi jednotlivými
zálivkami a hnojením a ušetřit náklady
spojené s ošetřením rostlin.
Na našem trhu již existují přípravky
s mykorhizou, které zaručí skvělý
výsledek působení půdních hub.
Na většinu okrasných, balkónových
i pokojových květin, keřů, ovoce
a zeleniny použijte Symbivit,
rododendrony, azalky a borůvky ošetřete
přípravkem Rhodovit, Ectovit je určen
pro většinu stromů a pro ošetření vašeho
trávníků existuje skvělý přípravek
Turfcomp.

Veškeré přípravky jsou k dostání v síti
Sdružení zahradnických center.
Když ošetříme rostlinu mykorhizou,
přinášíme zpátky to, co je v přírodě
běžné. Navíc houby podporují rostlinu
po celý její život, nemohou být odplaveny
srážkami. Dokáží zajistit mnohem
efektivnější a úplnější využití půdních
zdrojů než samotná rostlina. Mykorhizní
houby nejsou zázrak, jsou pojistkou
a trvalým přítelem, který bude s vaší
rostlinou po celou dobu jejího života.
A kdo by nechtěl přátelství na celý život?

Petra Koudelná
Symbio-m, s.r.o.

Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Bylinky na terase
Ve standardní jarní nabídce našich prodejen
najdete také sadbu bylin v praktických baleních
po několika kusech. Nejoblíbenější druhy,
například tymián, bazalku, meduňku, majoránku
a další si můžeme vysadit například do
speciálních keramických či kovových nádob
s kapsami. Nádobu naplníme směsí kompostové
a zahradní zeminy do výšky první kapsy, zvenku
do ní vysadíme rostlinu a dosypeme až do úrovně
druhé kapsy.
Ještě před
výsadbou další
rostliny však
zem rukou
utlačíme.
Takto
pokračujeme
až do úplného
osázení, vrchol
nádoby
osadíme
některou
polštářovitě
rostoucí
bylinou.

Výsadba ovocných
stromů
Právě v březnu se otvírají venkovní
prodejny zahradnických center. Mimo
jiné zde můžete koupit prostokořenné
sazenice ovocných stromů. Nemají
kořenový bal a vypadají jako čerstvě
vytržené ze země. Prošly však pečlivou
přípravou na vyjmutí z půdy, takže se
po jarní výsadbě bez problémů ujmou.
Předpokladem úspěchu je nejen výběr
správného druhu a odrůdy (liší se nejen
tvarem, barvou a chutí plodů, ale také
dobou zrání, odolností vůči chorobám
a škůdcům a typem růstu), ale také
správná výsadba. Stromek před výsadbou postavíme na několik hodin
do kbelíku s vodou, aby se kořeny řádně nasákly. Výsadbová
jáma by měla být asi 1,5x vyšší a hlubší než je velikost kořenů.
Rýčem rozrušíme její stěny, dno pokryjeme kompostem, zasypeme
zahradnickým substrátem a zalijeme několika litry vody. Do jámy
zatlučeme opěrný kolík tak, a stromek usadíme tak, aby místo
štěpování (bývá jakoby nateklé) bylo nad úrovní terénu, jinak hrozí,
že ušlechtilá odrůda zapustí kořeny, což je nežádoucí. Jámu zasypeme,
ušlápneme a opět důkladně zalijeme. První rok se vyplatí mulčovat
půdu kolem kmínku, aby se voda z půdy nevypařovala příliš rychle.

Vypěstujte si podzimní dekoraci
Pokud se chcete na podzim potěšit z bizarních barevných plodů okrasných tykví, je
právě čas k jejich výsevu. V našich zahradnických centrech vám nabízíme jak jednotlivé
odrůdy, tak různé směsi. Rostliny jsou velmi nenáročné – stačí je v polovině dubna vysít
a jednou přepíchané sazenice po posledních mrazících vysadit na venkovní stanoviště.
V teplejších oblastech lze vysévat rovnou na stanoviště. Tykev potřebuje především
hodně vody, jinak je vcelku nenáročná.

Nové rododendrony v naší nabídce

1
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Pro letošní jarní sezonu jsme nabídku našich zahradních center obohatili o novinku –
kultivary velkokvětých rododendronů ze školky Burns. Tyto kultivary jsou
charakteristické kompaktním růstem, zajímavou barvou a tvarem listů a především
schopností nasazovat na květ již velmi brzy po výsadbě.
Kultivar

Květ

Doba kvetení

Aureolin (1)

růžovo-žlutý

3/4 května – 2/4 června

-18-20oC

Diamant (2)

tmavě červený

3/4 května – 3/4 června

-20-22oC

Graf von Tilly (3)

růžově-červený

2/4 – 3/4 května

-20-22oC

Julia (4)

lososově růžový

3/4 května – 2/4 června

-18-20oC

Rosa Perle (5)

temně růžový

2/4 května – 1/4 června

-20-22oC

Wilhelm Bruns (6)

tmavě růžový s okem

2/4 května – 4/4 června

-20-22oC

®

3

6

Mrazuvzdornost

Připravil Jan Chládek
Chládek – zahradnické centrum

4
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Vybíráme z novinek v sortimentu našich
zahradnických center
Jednou z novinek v sortimentu venkovních
rostlin jsou velkokvěté, vonné anglické
růže od světoznámé anglické firmy David

’William Shakespeare 2000’

Růže

’Winchester Catherdal’

nejvyšší kvality
’Constance Spry’

’Brother Cadfael’

Austin Roses. Firma byla založena roku
1969 a vlastní mnoho ocenění za svoji
dlouholetou šlechtitelskou práci. Každý
rok představuje průměrně tři nové
kultivary růží, které jsou vybírány
z mnoha set mladých rostlinek. Firma
David Austin Roses dodává svoje výpěstky
do skutečně profesionálních prodejen
a od letošního roku tyto nádherné růže
najdete také v našich prodejnách Sdružení
zahradnických center na speciálních
prodejních lavičkách, a to od prvního
květnového týdne. Společně se specialisty
této firmy jsme pro vás vybrali kultivary
růží, které jsou v našich podmínkách plně
mrazuvzdorné a odolné vůči běžným
chorobám růží. Samozřejmě i tyto růže
potřebují v našich podmínkách zimní
přikrývku a náležitou péči. Všechny
kultivary růží David Austin Roses jsou
známé svojí krásnou vůní a tím, že
několikrát ročně opakují svoje kvetení.
Představíme vám sedm odrůd
velkokvětých keřových růží a tři odrůdy
růží popínavých.
Z keřových růží jsou to karmínově
červená odrůda ’William Shakespeare
2000’, temně karmínově červená
’Falstaff’, meruňková ’Crocus Rose’,
měděná ’Pat Austin’, žlutá ’Graham
Thomas’, tmavě růžová ’Brother Cadfael’
a bílá ’Winchester Catherdal’.
Z popínavých růží jsou to temně
karmínově červená ’Falstaff’, žlutá
’Graham Thomas’ a růžová ’Constance
Spry’.
Věříme, že si z naší nabídky vyberete
a tyto krásné růže se stanou chloubou
vaší zahrady.
Jan Chládek
Chládek - zahradnické centrum

’Falstaff’
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’Crocus Rose’

’Pat Austin’

’Graham Thomas’

Dřeviny

Japonské javory
V této době je ještě zahrada plná květin, ale už je čas
myslet na podzim – i tehdy může zahrada zářit barvami.
Přinesou je listnaté dřeviny,
z nichž nejnápadnější jsou
japonské javory.
Mezi málo vzrůstné okrasné javory
pocházející z Japonska patří několik
druhů: nejčastěji se pěstuje javor
dlanitolistý (Acer palmatum) a javor
japonský (Acer japonicum). Během let se
podařilo vyšlechtit obrovské množství
odrůd, které se liší tvarem i barvou listů
právě tak jako konečnou velikostí, do
které dorostou.
Známé odrůdy ’Atropurpureum’ nebo
’Bloodgold’ mají olistění celoročně
červené, ’Aureum’ z jarní zlaté během
sezony přechází do něžně žlutozelené,
’Orange Dream’ má oranžovou barvu při
rašení a na podzim a ’Butterfly’ se může
pochlubit zelenými listy vroubenými bílým
okrajem. Odrůdy označené ’Dissectum’
mají hluboce dělené listy v různých
odstínech, zatímco pětilaločný list odrůdy
’Purpureum’ připomíná otevřenou lidskou
dlaň. Na výběr máte i co do velikosti:
’Atropurpureum’ může dorůst výšky až
šesti metrů, zatímco drobné odrůdy jako
’Ellen’ nebo ’Kamagata’ nepřesáhnou
výšku jednoho metru.
Díky této rozmanitosti se najde vhodný
javor téměř na každou zahradu. Drobným
odrůdám to sluší na skalce nebo
u jezírka, vyniknou ale i v keramické
nádobě. Vzrůstnější javor může být
dokonalou solitérou v malé zahradě nebo
dominantou předzahrádky.
Japonské javory jsou ideální dřevinou pro
polostinná stanoviště chráněná především
před prudkým či nárazovým větrem.
Ideální je vlhká, ale propustná a mírně
kyselá půda s dostatkem humusu, proto je
vhodné před výsadbou přimíchat do
výsadbové jámy vyzrálý kompost nebo
rašelinu. Těžká půda může rostlinám
uškodit: chcete-li javor vysadit na takové
stanoviště, nezbývá než vykopat hlubokou
jámu, vyměnit zeminu a na dno nasypat
drenážní vrstvu z oblázků a písku. Sázejte
do stejné hloubky, v jaké strom rostl ve
školce, a nezapomeňte, že kořenový bal by
cestou ze zahradnictví neměl vyschnout.

’TsumaGaki’

’Little Princess’
Kontejnerované stromky můžete sázet
během celého vegetačního období,
prostokořenné sazenice se sázejí po
opadu listů nebo před narašením. Méně
snadné je přesazování: mladé rostliny lze
přesazovat mimo vegetační sezonu, starší
stromy raději vůbec.
Na slunných stanovištích je dobré místo
výsadby zakrýt bu vrstvou kůry, nebo
některou plazivou rostlinou, například
skalníkem (Cotoneaster). Na méně
výživných půdách lze na jaře mírně
přihnojit hnojivem s nízkým obsahem

’Bloodgood’
vápníku, například pro rododendrony.
Za horkých letních dnů se vyplatí stromek
zalít, aby listy předčasně nezhnědly.
V zimě je dobré z větví rozložitě
rostoucích odrůd setřást těžký sníh,
mladé rostliny v oblastech s tuhou zimou
ochraňte nastýlkou z chvojí a nebo
kokosovou rohoží. Řezat není proč: vždy
nejkrásnější tvar javorům dává příroda.
Stačí, když na jaře odstraníte větve
poškozené mrazem – ale to je u otužilých
javorů potřeba jen málokdy.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

’Kotonoito’
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Popínavky

’Mikelite’

’Purpurea Plena Elegans’

Plaménky
všech barev
Plamének (Clematis) je u nás velmi
oblíbenou popínavou rostlinou, kterou
najdeme snad na každé zahrádce, jak
ovijí svými popínavými výhony různé

’Columnella’
pergoly, ploty, zídky a další různé
konstrukce. Dnes jsou u nás známy
desítky odrůd a kultivarů, které se liší
vzrůstem, ale hlavně velikostí a barvou
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’Justa’

’HF Young’

květů. V našich zahradnických centrech
vám letos nabídneme nové zahraniční
kultivary ’Mikelite’ (tmavě fialové květy
se světle růžovou středovou linkou
a kontrastními zlato-žlutými tyčinkami),
’Rahvarinne’ (velkokvětá odrůda fialové
barvy, která má oblé okvětní lístky a tím
vytváří nádherné kulaté květenství), ’Stasik’
(velkokvětý kultivar červeno fialové barvy
se zřetelně světlým pruhem), ’Purpurea
Plena Elegans’ (plnokvětý kultivar růžové
barvy), ’Alba Luxurians’ (čistě bílé květy),
’Justa’ (velkokvětý kultivar se světle
fialovými květy), ’Columnella’ (kultivar
se světle růžovými květy), ’HF Young’
(velkokvětý kultivar s fialovými květy
a světlým středem) a ’Star of India’
(velkokvětý kultivar s modro-fialovými
pruhovanými květy).
Vzhledem k tomu, že plaménky jsou
poměrně rozšířenou popínavou rostlinou
a způsob jejich pěstování je dostatečně
znám, shrňme jen
v několika větách,
na co je třeba
dbát při výběru
a výsadbě. Při
koupi důkladně
zvažme, do jaké
výšky by měla
rostlina vyrůst
a v jakém období
by měla kvést.
’Stasik’
Místo určené
k výsadě by mělo
být na světlém stanovišti až v polostínu,
půda by měla být dobře propustná
a dobře zásobovaná vodou. Zjednodušeně
se říká, že hlava (horní část rostliny)
by měla být na slunci, zatímco nohy
(nadzemní část) ve stínu.
Pro výsadbu si připravte kvalitní
zahradnický substrát, trochu štěrku nebo
hrubého písku. Po vyhloubení jamky
na dno nasypte trochu hrubého štěrku
tak, aby kořeny nestály ve vodě. Rostlinu
umístěte mírně šikmo k opěře, zasypejte
substrátem a lehce přimáčkněte. Po
vysazení nezapomeňte rostlinu průběžně
zalévat a hnojit, ale nikdy ne na listy
a květy.
Lukáš Hájek
Chládek – Zahradnické centrum

’Alba Luxurians’

PRO KRÁSNÉ A ZDRAVÉ
ORCHIDEJE

– zážitek
z tvarů a barev
●
●
●
●

stimulátor intenzity kvetení
substrát pro orchideje
obaly
opory pro květní stonky

Do zahradnických center dodává:

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

Pokojovky
Původně stromy z tropů
a subtropů Afriky a Asie,
ale i Střední Ameriky
či Havajských ostrovů, dnes
jedny z nejoblíbenějších
a nejméně náročných
pokojových rostlin. Dracény
v mnoha barvách a tvarech
patří ke standardní nabídce
každého zahradnického
centra a našli bychom je
také v nejedné domácnosti.

Dracaena
fragrans
’Massangeana’
s hlouběji
zasazenou
odrůdou
’Compacta’
Dracaena fragrans ’Malaika’

Proměnlivé
Dracény (Dracaena) jsou mohutné
dřevnaté rostliny s jednoduchým nebo
vidličnatě větveným kmenem vznikajícím
postupným opadem spodních listů. Listy
jsou dlouhé, úzké, kopinaté až mečovité.
Pokud bychom je potřebovali odlišit od
dračinek (Cordyline), stačí je vytáhnout
z květináče – dracény mají totiž kořeny
oranžové.
Vzhledem ke svému původu jsou dračince
náročné na dostatek světla, přímé slunce
ovšem nesnášejí. Nejchoulostivější jsou
pestrolisté odrůdy. Při dostatku světla
není rostlina až tak náročná na vzdušnou
vlhkost. Samozřejmě můžeme rostliny
jednou týdně rosit. Zálivka má být
pravidelná, odstátou měkkou vodou
pokojové teploty. Přihnojujeme hnojivem
určeným pro nekvetoucí pokojové
rostliny, pozor ovšem na přehnojení.
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dracény
Dracaena fragrans
’Yellow Coast’

Dracaena marginata
’Bicolor’

U pestrolistých odrůd způsobuje nadbytek dusíku zelenání
barevných pruhů.
Na teplotu nejsou dračince nijak zvláš náročné, stačí jim
běžná pokojová teplota okolo 20 oC, maximálně 25 oC.
V zimě by teplota neměla klesnout pod 15 oC.
Péče o dracény spočívá také v odstraňování zaschlých listů
ze spodu listové růžice. Pokud jsou rostliny už příliš
vysoké, lze je rozmnožit řízkováním. Vrchol rostliny či části
stonku se zapíchají do květináčků se substrátem, které se
poté udržují ve vlhkém prostředí.
Dracény jsou oblíbené běžně dostupné pokojové rostliny
v mnoha druzích a barevných variacích.
Dracaena deremensis – roste vzpřímeně, její listy jsou
tmavě zelené, 3-4 cm široké, 30 cm dlouhé, na konci
zašpičatělé. Má mnoho odrůd, např. kompaktní ’Compacta’
do stinnějších míst, s bíle zbarvenými pruhy ’White Stripe’,
’Compacta Variegata’ a žlutě nebo žlutozeleně zbarvené
’Yellow Stripe’a ’Lemon Lime’
Dracaena fragrans – má listy kopinaté, široké až 10 cm,
svěže zelené. Její odrůdy mají listy bíle, žlutě a zeleně
pruhované, např. ’Lindenii’a ’Massangeana’
Dracaena marginata – je jedna z nejznámějších. Je
jemnějšího habitu, roste pomalu. Dorůstá do výšky 150 cm.
Má listy úzce kopinaté, 2 cm široké, tmavě zelené, na
okrajích tmavě červené. Odrůdy ’Bicolor’, ’Tricolor’
a ’Colorama’ se vyznačují kombinací zelené, bílé, žluté
a červené barvy na listech.
A ještě jeden tip na závěr: Dracény jsou schopné snižovat
obsah trichloretylenu, formaldehydu a benzolu ve vzduchu.

Pirimor

Ing. Marie Sýkorová
Fišer – zahradnické centrum s.r.o.
Foto Holandská květinová kancelář

• účinný proti mšicím
• ve vodorozpustných sáčcích
pro bezpečné a pohodlné
použití
Vyzkoušejte oblíbený a účinný postřikový insekticid
proti mšicím. Inovované složení Pirimoru zaručí
tu nejlepší ochranu proti mšicím na okrasných
rostlinách, zelenině, i ovocných stromech. Pirimor
se dodává ve vodorozpustných sáčcích, které
usnadňují manipulaci s přípravkem a zároveň
přispívají k bezpečnému použití přípravku.

Dracaena deremensis ’Lemon Lime’

www.agrocs.cz
AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice

Zelenina (1)

Zeleninová

zahrádka

pro radost i užitek

Přijde vám občas líto, že na vaší okrasné a odpočinkové zahradě
chybí čerstvá zelenina k zakousnutí? Pěstujte si zeleninu pro
radost! V krátkém seriálu vám postupně představím pár dobrých
rad, jak jsem je léty získávala od svého otce, vynikajícího
zahradníka Ludvíka Fišera.
Máme polovinu března. S čím začít? Nejdříve
si připravíme záhony. Pokud je nemáte zryté
již od podzimu, musíte je zrýt nyní na
hloubku rýče, tj. alespoň 30 cm. Potom je
uhrabeme do roviny zároveň s terénem.
Hrůbky neboli vyvýšené záhony neděláme,
protože pro pěstování zeleniny potřebujeme
dostatek vláhy a z vysokého záhonu by nám
voda odtékala pryč.
Jako první v tomto období vyséváme rané
mrkve. Vybíráme z kvalitních, dobrých
odrůd, například např. KARNAVIT F1,
KAROTINA, NANTES 3 dříve Tip – top
či MIGNON, baby karotka pro děti.
Dále vyséváme kořenové i naové petržele.
U prvně jmenovaných doporučuji nové
odrůdy JADRAN a ORBIS, které jsou bělejší
a odolné vůči chorobám, u naových nové
odrůdy KUDRNKA a MARUNKA.
Poměrně brzy na jaře se vysazuje cibule
sazečka, rané jarní saláty a ředkvičky.
Možná vás trochu zarazilo, že ředkvičky
vysazujeme a nesejeme. Je to způsob,
kterým se vždy u Fišerů ředkvičky
pěstovaly. Má několik výhod: sází se pouze
kvalitní semena, která se předem připraví
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a přeberou, je nižší spotřeba osiva, není
třeba jednotit a narostlé bulvičky jsou
pravidelné. Ředkvičky vyžadují lehké, kypré,
humózní půdy s dostatkem základních
živin, tedy dusíku, fosforu a draslíku, což je
ono známé hnojivo NPK. Jednotlivé řádky
pro výsadbu ředkviček si připravíme ve
vzdálenosti 15 cm, semena do nich sázíme
3 cm od sebe. Odrůd vhodných
k doporučení je více, například GRANÁT,
TERCIA, KVARTA, KVINTA, SEXTA, VĚRA,
VINARA F1, DUO, SLAVIA nebo bílý
RAMPOUCH.
Jarní saláty vysazujeme na záhony poměrně
brzo, nebojíme se vůbec mrazu, nebo
saláty jsou vůči němu odolné. Pokud
chceme jejich sklizeň urychlit, zakryjeme
saláty netkanou textilií, která pomůže
rostliny zateplit a ochránit. Velice oblíbenou
zeleninou se u drobných pěstitelů staly také
rajčata, papriky a okurky. V tomto povídání
se zmíním pouze o zajímavých odrůdách.
O správném pěstování plodové zeleniny
si podrobnější informace řekneme v letním
zpravodaji.
Rajčata vysazujeme do skleníků, folníků,
na záhony i do nádob. Podle
místa výsadby zvolíme vhodnou
odrůdu. Pokud rajčata sázíme
do záhonů, rozhodně
s výsadbou nepospícháme,
protože rostlina má

ráda teplou a dobře prohnojenou půdu.
Granulované hnoje představují ideální
hnojivo, které přidáváme k rostlinám již při
výsadbě. K oblíbeným odrůdám rajčat patří
například tyčkové rajče PARTO F1, jehož
předností je výborná skladovatelnost, dále
velmi raný hybrid TORO F1, žluté
hruštičkové odrůda PERUN a stále tradiční
úrodné odrůdy BONSET F1, TIPO F1
a TORNÁDO F1.
Papriky pěstujeme hlavně ve sklenících
a folnících. Přesto se zmíním o některých
druzích, které jsou vhodné i pro pěstování
na záhonech. Jedná se o odrůdy SLOVANA
F1, SAMURAI F1, Super AMY F1, MARYŠA,
RUBINOVA, SASKIA F1. Tyto odrůdy vysejte
do truhlíčků klidně ještě v průběhu měsíce
března.
Nakonec ještě pár slov o okurkách.
Ne každý z nás má čas a prostor připravit
si sadbu okurek, a proto doporučuji
pěstovat okurky tzv. přímým výsevem.
Okurky vyséváme přímo do země od
konce dubna do začátku června podle
oblasti, kde je pěstujeme. V začátcích
je dobré sadbu zakrýt netkanou textilií
a ochránit ji tak před nežádoucím
chladem. Při přípravě záhonů opět
doporučuji zarýt do země granulovaný
hnůj, hnojiva obsahující rohovinu nebo
organominerální hnojiva
na plodovou zeleninu. Odrůdy okurek
nakládaček, které nabízejí naše
zahradnická centra, jsou velmi kvalitní.
Zde bych jen připomněla pár oblíbených
odrůd s dobrými výnosy, například LINDA
F1, PERSEUS F1, STELA F1 a MARKÝZA F1.
Příště si povíme také o okurkách
roubovaných na dýni fíkolistou.
Na začátku našeho povídání jsem se zmínila
o zelenině, kterou můžeme doplnit okrasné
záhony v zahradách. K tomu jsou vhodné
různé druhy barevných salátů, okrasná
kukuřice a kapusta. Dále můžeme vysévat
některé druhy koření a léčivých rostlin,
které se poměrně snadno pěstují a jsou
dekorativní, jako jsou například kopr,
bazalka, libeček, kozlíček, měsíček lékařský
či topolovka. A pro naše děti nezapomeňte
nasít oblíbenou zeleninu – hrášek.
Všem i začínajícím zahrádkářům přeji
hodně úspěchů a chutné čerstvé zeleniny
z vlastní zahrádky!
Helena Ottová
Fišer – zahradnické centrum
s.r.o.

mimosa
citlivá
citl
ivá k Vašim kvetinám!
kvetinám
ˇ m!

Dostává se Vám do rukou interiérový květináč MIMOSAA
s integrovaným samozavlažovacím systémem, který
zaručuje rostlinám dostatek vláhy a zároveň zabraňuje
jejich přemokření. O aktuálním množství vody máte
vždy přehled díky přiloženému hladinoměru.
Samozavlažovací květináč MIMOSA nabízíme
ve 13 trendových barvách a ve třech velikostech:
15 × 15 × 24 cm
20 × 20 × 32 cm
24 × 24 × 40 cm.

’
ˇ
Sladte
si kvetináce
o interiéru!
ˇ mimosa s barvami svého
Bez přesazování květiny můžete změnit barvu květináče dle Vašeho interiéru. Za pomoci úchytů ve vložce
květináče snadno vyjmete květinu i s vložkou a vložíte do květináče jiného. Stačí zakoupit nový obal a květinu
i s vložkou do něj umístit.
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• jednoduchá aplikace
• rychlý účinek
• pro listnáče i jehličnany

www.agrocs.cz

AGRO
A
GRO CS a.s., Říkov čp. 265, 552 03 Č
Česká
eská Skalice, Tel.: 491 45
457 173, Fax: 491 453 145

Móda
pro kvûtiny
Firma Planta collection dodávající
na ãesk˘ trh keramiku, sklo a bytové
doplÀky vám opût pﬁedstavuje
absolutní novinky obalÛ na kvûtiny
firmy Scheurich. Pﬁijìte si je na jaﬁe
prohlédnout do sv˘ch oblíben˘ch
zahradnick˘ch center, která jsou
ãleny SdruÏení zahradnick˘ch center.
Toto sdruÏení profesionálÛ má jasn˘
cíl: kvalita sluÏeb,odborné
poradenství, péãe o zákazníka.
Prostﬁednictvím nich se vám
i firma Planta collection snaÏí
nabídnout kvalitu, moderní
design a komplexní sortiment.

Design nové kolekce firmy Scheurich
vychází z neustálého sledování trhu,
z prÛzkumu u zákazníkÛ a ze
spolupráce s vynikajícími designery.
Díky tomu firma Scheurich dokáÏe
rychle reagovat na zmûny v trendech
a vytváﬁet kolekce, které se vám líbí.
Bûhem posledních dvanácti mûsícÛ
vzniklo na 60 patentÛ. Ve‰kerá
keramika je 100% nepropustná, firma
Scheurich vlastní certifikát
kvality ISO 14001.

Koupí tûchto v˘robkÛ bude vá‰ interiér
pohlazením na du‰i.
Dodavatel keramiky
firmy Scheurich
Daniel Beránek
Planta collection

Planta

collection
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Tajemstvím úspěchu při boji proti chorobám a škůdcům
je především včasný zásah

Chraňte svou zahradu
Prvním a základním ošetřením ovocných
dřevin na jaře je postřik proti
přezimujícím škůdcům. Na ovocných
dřevinách přezimuje řada důležitých
škůdců v různých vývojových fázích.
Jedná se především o vajíčka
nejběžnějších druhů svilušek, mšic,
mer a píalek, vajíčka nebo larvy
štítenek a puklic a housenky obalečů,
podkopníčka spirálového a podkopníčka
ovocného.
Speciální soupravou pro tento účel je Jarní
souprava (insekticid + smáčedlo). Nový
program je novou, bezpečnou a hlavně
účinnou formou jarního ošetření ovocných
dřevin, jehož výhodou je zlepšení
přilnavosti postřiku, vyšší odolnost
postřiku proti smyvu deštěm, podpora
příjmu účinných látek do pupenů,
snižování vypařování a únik pesticidu,
mimořádná bezpečnost pro rostliny
a ekonomika jarního postřiku. Jarní
souprava se dodává v baleních na 10, 30
a 50 litrů postřiku. Další alternativou je
použití přípravku Oleoekol.
Americké padlí angreštu způsobuje na
plodech, na dřevě vrcholových letorostů,
na řapících a na nervatuře listů angreštů,
ale i rybízů (zejména rybízu černého)
a kříženců rybízů s angreštem bílé
povlaky, které postupně hnědnou
a vytvářejí se na nich drobné tmavé
pohlavní plodničky. Napadené letorosty
zaostávají v růstu, deformují se, někdy
se vlivem vytváření adventivních pupenů
i rozvětvují a často odumírají. Listy
na těchto letorostech jsou malé,
deformované a většinou časem opadávají.
Napadené plody zastavují růst, zůstávají
tvrdé, jsou nevzhledné,
nechutné a často opadávají.
Napadené rostliny vlivem

dodatečného obrůstání nedostatečně
vyzrávají a proto mají sníženou odolnost
vůči mrazům.
Šíření choroby napomáhá vyšší nebo
střídavá vzdušná vlhkost a zejména vyšší
teploty. Chorobu podporuje i nevyvážená
výživa, zejména přehnojení dusíkem.
V oblastech s pravidelným výskytem
a u náchylnějších odrůd je třeba provádět
ošetření a to před květem, po odkvětu
a po sklizni. U angreštu můžeme použít
přípravek Discus.
Právě vzešlé výsevy trpí často padáním
klíčních rostlin. Jde o komplexní
onemocnění mladých rostlin, na němž se
může podílet větší počet mikroorganismů.
Většinou jsou to různé mikroskopické
houby, které napadají nejčastěji kořenový
krček mladých rostlin. Ten je zpočátku
vodnatý, později se zužuje, tmavne
a nekrotizuje. V místě zúžení rostlina
ztrácí pevnost a „padá“. Jinými příznaky
je odumírání rostlin již při klíčení (před
vzejitím) nebo i hniloba kořenů. Příznaky
a okruh hostitelských rostlin často závisí
na druhu parazitických hub. Padání
se v porostech většinou šíří ohniskovitě.
Hlavním zdrojem infekce je půda, avšak
některé mikroorganismy se přenášejí
i osivem. Padání celkově podporuje

zvýšená vzdušná a půdní vlhkost,
nedostatek světla a vyšší teploty vzduchu
i půdy. Největší škody jsou způsobovány
při předpěstování sadby, ale za určitých
půdních a klimatických podmínek je
padání problémem u venkovních výsevů.
K ochraně je možné použít přípravky
Merpan 80 WP a u brukvovité zeleniny
(s výjimkou kedlubnu), celeru, papriky,
rajčat a u okrasných rostlin pak i Previcur
607 SL. Přípravek Merpan 80 WP je možné
promísit s výsevným substrátem
(zeminou) před setím nebo provést
zálivku před setím, po výsevu nebo při
vzcházení. Zálivkou se aplikuje
i kombinace obou přípravků.
Nezapomeneme také provést ošetření
proti kadeřavosti broskvoní. V tuto
dobu jsou nejvhodnější Kuprikol 50 nebo
Champion 50 WP. V případě
dlouhodobějšího chladného a vlhkého
počasí je vhodné použít také Delan 700
WDG, Dithane DG Neotec nebo Syllit 65.
Jakékoliv ošetření později než v době
květu je však již zcela neúčinné. Více
informací o kadeřavosti najdete v článku
v minulém vydání tohoto Zpravodaje.

Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.
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Zahradnictví Dvořák a syn
Zahradnictví Dvořák a syn je firma založená
na rodinné tradici a na silném vztahu
k zahradnickému oboru. Původ firmy sahá
až do předválečné doby, kdy František
a Emílie Dvořákovi začali v Klecanech
u Prahy svou dlouhou cestu vlastního
podnikání. Přečkali těžkou dobu válečnou,
zažili znárodnění všeho, co pracně
vybudovali, ale také se dočkali šastné
restituce svého podniku po událostech
v 90. letech minulého století.
My, jako rodinní pokračovatelé, jsme
navázali na jejich práci a v roce 1994 jsme
začali opět pěstovat a prodávat zahradnické
produkty. Mnozí z našich zákazníků si
jistě pamatují stánek u silnice o ploše
pouhých 18 m2, s nímž jsme začínali
a který je dnes minulostí.

N
POZVÁ KA
ÁV
NA N ŠTĚVU
Nezbývá než vás srdečně pozvat
k návštěvě, abyste sami posoudili, zda
nová tvář prodejny naplní Vaše
očekávání…
Ing. Stanislav Dvořák

Máme to štěstí, že se nám daří firmu
rozšiřovat, růst a odolávat nemalé
konkurenci. Po letech působení v Teplicích
jsme před několika lety otevřeli novou
pobočku i v nedalekém Mostě.
Asi největší změny za posledních mnoho let
zažívá naše zahradnické centrum právě
v těchto dnech. Na původním pozemku
v Teplicích se nám podařilo vybudovat nové
skleníky a rozšířit tak plochu zahradnického
centra na 2300 m2 pod střechou a dalších
2000 m2 venkovních prodejních ploch.
Děkujeme vám, našim zákazníkům, za
dlouholetou přízeň, která je pro nás nejlepší
výzvou k další práci a ke snaze uspokojovat
vaše požadavky.

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Jaro 2009. 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 16.3.2009.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Zahra
dnictví D
vořák a syn
●

● 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 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

● Přeštice
● Blansko
● Šebrov
● Brno
Modřice ●

Tišnov ●
České Budějovice

●

Trhové Sviny

●

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

