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Floristika
Svatební den se blíží. Vše je
nachystané, stačí už jen
vyzvednout květiny a může
se jít k oltáři… Takhle
hladce to ovšem většinou
neprobíhá, a proto radím –
nenechávejte výběr květin
na poslední chvíli!

Svatební
kytice
Nevěsta se může rozhodovat podle typu
vazby, druhu květů, které má ráda, podle
barvy a podobně. Svatební květiny dělíme
na kulaté, převislé a netradiční. Často
svatební kytice vypichujeme do držáků
z aranžovací hmoty nasáklé vodou, aby
květina co nejdéle vydržela. U květin
s měkkými stonky (tulipány, kaly apod.)
to ale není možné, proto je vážeme do
klasického úvazku.
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Co ke svatební vazbě neodmyslitelně
patří? Květina pro ženicha do klopy,
květiny pro maminky, pro babičky, pro
svědkyni, květiny na auto nevěsty, květiny
na auto ženicha a květinová výzdoba na
stoly – to je seznam toho nejdůležitějšího,
na co by se určitě nemělo zapomenout,
každý si ale podle svého může nechat
ozdobit květinami, co ho jen napadne.
Nevěsta by si nejdříve měla zvolit typ své
svatební kytice, podle toho potom
vytvoříme i ostatní dekorace. Na všechny
dekorace by měly být použity stejné květy
jako jsou v květině pro nevěstu.
Svatební zdobení aut (tzv. autocorso) se
provádí většinou vypícháním do
aranžovací hmoty s přísavkou na spodní
straně, aby květina držela na kapotě auta.
Autocorso může mít různé tvary
i velikosti, vždy by však mělo být auto
nevěsty zdobené víc než auto ženicha;
většinou má ženich na svém autě jen
zlomek toho, co nevěsta.
Květiny pro maminky, babičky a svědkyně
by měly být stejné jako květina nevěsty,
ale o poznání menší.
Ženich nese v klopě zpravidla jeden květ,
většinou ten, který je použit jako základní
pro květinu nevěsty.
Nesmíme zapomenout ani na družičky,
kterým se většinou vytvářejí náramky
z drobných kvítků, květinkové ozdoby
do vlasů apod.
Při svatební hostině je asi nejdůležitější
dobré jídlo a dobré pití, nesmí ovšem
chybět ani květinové aranžmá a už
klasického podlouhlého tvaru, nebo více
menších aranžmá, libovolně
rozprostřených po stole.
Jak je zvykem, každý svatebčan by měl
mít na svém oděvu připevněnou snítku
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myrty. Doporučuji svatebčany důkladně
přepočítat a pro jistotu koupit o několik
o několik myrt navíc. Ještě pár rad na
konec:
● Nevěsta menšího vzrůstu by měla vždy
zvolit malou kytičku z drobnějších
květů.
● Naopak vysoká štíhlá nevěsta by měla
volit dlouhou květinu, která krásně
zvýrazní její postavu.
● Vysoká, plnoštíhlá nevěsta by měla mít
větší květinu, může být třeba
i převislá, ale měla by být tvořena
z větších dominantních květů.

Plánujete svatbu a nevíte si
rady s květinami? Pak je
nejvyšší čas přijít se poradit
k nám do zahradnických
center. Nabídneme vám
katalog svatebních vazeb a je
jen na vás, kterou kytičku
budete držet v ruce v den, kdy
řeknete svému miláčkovi ANO.
Jana Veselá
Chládek – zahradnické
centrum
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Trvalky

Bohyšky (latinský název
Hosta) jsou trvalky, které se
již dlouho vyskytují v našich
zahradách. Původně však
pocházejí z Japonska,
Koreje a Číny. V dnešní
době existuje několik
stovek druhů a tisíce
kultivarů.

Pozvěte

hosty

do vaší zahrady

kultivarů, které narůstají do výšky 20 cm,
až po obří, které dosahují výšky více než
60 cm. Hosty mají i krásná květenství bílé
nebo fialové barvy.
Hosty nejsou náročné na pěstování.
Svědčí jim polostinné místo s vyšší půdní
vlhkostí. Půda by měla být humózní
a neutrální až mírně kyselá. Velmi dobře
přezimují nejen ve volné půdě, ale
i v nádobách. Jejich hlavním škůdcem jsou
plži, proto je nutné rostliny preventivně
chránit proti jejich poškození.
Hosta je vhodná jako podrostová rostlina,
krásně vyniká u jezírek nebo v kombinaci
s kapradinami, okrasnými trávami aj.
Pokud máte vydlážděnou plochu u domu,
kde je stín, pak ji můžete oživit několika
nádobami osázenými právě hostou.

Jan Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů Šebrov

Hosty jsou okrasné především listem,
který se u jednotlivých druhů liší velikostí,
tvarem a zbarvením. Listy jsou bu
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jednobarevné (různé odstíny zelené,
šedomodré aj.) nebo panašované.
Pěstovat můžeme od miniaturních
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Ekologická ochrana rostlin
V letním období jsme často zklamáni nad různými bakteriálními
onemocněními rostlin. Problémům zabráníme pravidelnou kontrolou
rostlin, které můžeme chránit přírodním fungicidem vyrobeným
z přesličky rolní.

Pro pěstování zdravých rostlin bez různých
plísní je důležitá pravidelná ochrana
prostředkem, zamezujícím pronikání
nebezpečných bakterií do rostliny.
Takovýmto ekologickým přípravkem je
bio plantella natur-f, který pomocí
výtažků z přesličky rolní posílí buněčné
stěny rostlin a tím je chrání před vnikem
různých nemocí. Rostliny chrání před
výskytem plísně okurkové, plísně
bramborové na rajčatech, různých
skvrnitostí, plísní, rzi a plísně šedé na
zahradních a okrasných rostlinách.
Ochranný film z přesličky rolní obnovujeme
každých 7-10 dní nebo po každém větším
dešti. Při postřiku dbáme na to, aby film
zasáhl spodní i vrchní část listu a stonek.

Padlí často zpozorujeme na ovocných
stromech, v zeleninové zahradě
a okrasných rostlinách. Listy se kroutí
a deformují, na jejich povrchu ještě
pozorujeme šedivě bílý potah. S vývojem
nemoci se šíří nákaza po celé rostlině.
Pokud se ve výsadbě tykví, okurek
a melounů objeví v prvních dvou třetinách
doby jejich růstu, zkrátí jí dokonce o dva
až čtyři týdny, proto je hubení padlí nutné.
Výskyt padlí zamezíme na ještě zdravých
rostlinách pravidelným stříkáním přírodním
fungicidem na základě přesličky rolní
bio plantella natur -f.

Padlí

Pokud budeme o rostliny správně pečovat,
budou nás nepochybně po celou dobu růstu
rozveselovat. Aby tomu bylo opravdu tak,
je potřeba během roku provádět některá
opatření. V sezóně růstu přidáváme
rostlinám s dužnatými plody (rajčata,
okurky, tykve, baklažán, paprika) tekutou
organickou živinu na základě mořských řas
bio plantella zahrada. O příliš husté koruny
stromů a keřů jsme se postarali již jarním
a letním prořezáváním, kdy jsme výhonky
ještě usměrňovali a vyvazovali a tím zajistili
otevřenou, vzdušnou a zdravou pěstitelskou
formu růstu. Po kvetení jsme na stromy
vyvěsili bio plantella žluté lepové desky,
na které se přilepily mšice listové, vrtule
třešňové a ostatní létající škůdci,
způsobující červivost plodů jabloní, hrušní,
broskví, švestek... Používáme je také
v zeleninové zahradě proti květilce
cibulové. Menší bio plantella lepové desky
používáme k odchytu a identifikaci škůdců
na menších výsevcích v zeleninové zahradě
a okrasných květináčích.
Libor Tůma

Na venkovních rostlinách se padlí vyskytuje
nejčastěji koncem doby jejich růstu, zvláště
v teplých dnech, chladných nocích
a bezvětří. Občas je milovníci zahrádkářství
dokonce zamění s prachem, o kterém se
domnívají, že se usazuje na povrchu listu.

Co všechno můžeme udělat
pro lepší úrodu a omezení výskytu
škůdců?
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Jistě a účinně
proti škůdcům
Mnozí zahrádkáři se zdráhají používat na své zahradě chemické prostředkyy
na ochranu rostlin a stále více se zajímají o neškodné přípravky, které jsou účinnéé
a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Na český trh dodává ﬁrma Neudorff
ff
spolehlivé a rychle působící přípravky, jejichž účinné látky jsou přírodního původu.

Feramol ® Přípravek proti slimákům
Za pomoci Ferramolu bezpečně odstraníte slimáky a plže na salátech, zelenině,
okrasných rostlinách a jahodách. Účinnou
látkou je fosforečnan železitý, který se
běžně vyskytuje i ve volné přírodě. Slimáci
se po pozření granulí Ferramolu stáhnou
s pocitem nasycení do svých podzemních
úkrytů, kde uhynou. Odpadá tedy sbírání
mrtvých slimáků. Na rozdíl od jiných přípravků nedochází u slimáků k nadměrné

átvorbě slizu, a proto zůstává povrch záhonů čistý.
Granule Ferramolu jsou nejúčinnější
ší
za deště nebo vlhkého počasí, kdy bývajíjí
slimáci nejaktivnější. Ferramol není nebezzpečný při náhodném požití ani pro do-mácí zvířata (psy, kočky), ani pro jináá
zvířata (ježky, žížaly, včely, ptáky) a jinéé
užitečné organismy.

Permanent ® Sprej proti mouchám
Permanent ® Sprej proti obtížnému hmyzu
Účinnou látkou je kombinace přírodního
pyrethrinu, extraktu z kopretiny růžové.
Permanent® Sprej proti mouchám
Jednorázově se postříkají taková místa
na stěnách, stropech, okenních rámech
a lampách, která mouchy s oblibou vyhledávají. Vzniklý povlak rychle mouchy
usmrcuje a přitom působí po celé týdny.
Stejně účinkuje i na komáry, tiplice a vosy.
Permanent® Sprej proti obtížnému hmyzu
Pro likvidaci lezoucího hmyzu, jako jsou
švábi, cvrčci, rybenky a svinky, je nutno jejich úkryty a místa, kde se obvykle zdržují,
důkladně postříkat. Nasazovací trubička
umožní cílenou aplikaci i na nesnadno

9264 inzeraŮt_205x290+3mm.indd 1

dostupná místa, jako jsou škvíry a štěrbiny.
Při výskytu mravenců se postřikují jejich
cestičky a místa, kudy vstupují do mraveniště. Permanent sprej se výborně hodí
i proti klíšťatům, roztočům a blechám,
obtěžujícím malá domácí zvířata. Nepostřikují se přímo zvířata, ale místa, kde
leží a spí. Při použití proti létavému
hmyzu, jako jsou mouchy, komáři a vosy,
se jednorázově postřikují místa, na nichž
se obvykle zdržují. Vzniklý povlak usmrcuje
hmyz rychle a účinkuje po celé týdny.

15.5.2009 13:25:10

ZPRAVODAJ ZC_Leto:2009

25.5.2009

12:10

Stránka 7

Trvalky

Trvalka se šupinovitým
oddenkem
a nápadnými, mírně
chloupkatými,
srdčitými listy – to je
pomněnkovec, méně
známá vytrvalá rostlina,
která dostala svůj
název podle květů
nápadně se
podobajících
pomněnkám.

Pomněnkovec –
krasavec z podrostů
Pokud zabrousíme do odbornější
terminologie, jedná se o druh
Brunnera macrophylla – pomněnkovec
velkolistý z čeledi Boraginaceae
(syn. Anchusa myosotidiflora Lehm.
Pl. Asperif. Nucif.) .
Lodyžní listy jsou mnohem menší
a v horní části lodyhy přisedlé. Lodyhy
jsou vzpřímené, nevětvené, 20 až
50 cm vysoké. Vzdušné, závojovité
květenství vyrůstá mírně nad listy a je
tvořeno z několika stopkatých, řídkých
vijanů. Jednotlivé kvítky jsou drobné,
v různých odstínech modré nebo bílé.
Objevují se v dubnu a vydrží kvést
až do května.
Původní druh má sytě zelené listy,
avšak šlechtění dovedla tohoto
krasavce do neuvěřitelných barevností
listů. Za mnohé z nich uvedeme jen
některé.
’Jack Frost’ – listy jsou stříbrné se
zelenou žilnatinou a zeleným úzkým
okrajem, květy světle modré se žlutým
středem
’Hadspen Cream’ – druh s krémově
bílými listy
’Betty Bowring’ – listy sytě zelené
a bílé kvítky
’Variegata’ - listy jsou výrazně bílé

na plné slunce za předpokladu, že ji
pěstujeme v chladnějším a vlhčím prostředí,
ve vlhké, humózní půdě. Použití na plném
slunci je možné pouze tehdy, když je půda
nepřetržitě vlhká. Jako jedna z mála trvalek
toleruje i suchý stín, i když pak reaguje mírně

povadlým listem. Po přísunu vody však
rychle regeneruje.
Brunnera je představitelem divoce
rostoucí trvalky záhonového charakteru,
nacházejícího uplatnění jak v intenzivně
ošetřovaných záhonech, tak v přírodě
podobných vegetačních prvcích.

Renata Pešičková – PERENY

Poměnkovec je nenáročná, dlouhověká
trvalka. Preferuje polostín, ale
můžeme jej použít také do stínu nebo

7

13:25:10

ZPRAVODAJ ZC_Leto:2009

25.5.2009

12:11

Stránka 8

Zahrada

Pergola
pro letní relaxaci
Pergoly, branky a treláže patří mezi příjemné konstrukční
doplňky zahrad, teras a balkonů. Jejich nejdůležitější
hodnotou je estetika zákoutí vymezeného vhodnou
konstrukcí pro pěstování zejména popínavých rostlin.
Ke kouzelné atmosféře přispívají i sezónně osazené nádoby,
drobné dekorační předměty
a osvěživé vodní prvky.

8

i

ZPRAVODAJ ZC_Leto:2009

25.5.2009

12:11

Stránka 9

Mezi nejčastěji používané popínavé okrasné rostliny
vysazované k pergolám patří nejrůznější kultivary růží
a plaménků, zimolezu, ze Středomoří trubač či bujně
rostoucí vistárie čínská s nádhernými hrozny květů, které
připomínají déš. Z rostlin ozdobných listem to jsou různé
stálezelené břečany, loubince krásné na podzim
a z ovocných plodin je samozřejmostí vinná réva, ale už
i ostružiníky a podobné drobné ovoce. Své neopakovatelné
kouzlo má již méně vysazované rdesno. Potřebujeme-li
bujně rostoucí popínavku, pak volíme mezi podražcem
a chmelem otáčivým. Vzácnou zvláštností je u pergol
pnoucí hortenzie, který se přichytává opory pomocí
vzdušných kořenů. V létě se jí rozvíjejí půvabná bílá plochá
květenství.
Pokud se rozhodneme pro častější změny v osázení
popínavkami, vybereme některou z řady letniček. Statnou
liánou s úponky je vilec, bujně roste také povíjnice, která
se ovíjí až do výšky tří metrů a od léta do podzimu
nasazuje nebesky modré květy. Zvolit můžeme i thunbergii
(“černookou Zuzanu“), kterou až do podzimu zdobí
nápadné oranžovožluté květy s tmavým očkem. Abychom
nezapomněli na neocenitelnou a tradiční rostlinu, je třeba
uvést neobyčejně obyčejný ovíjivý fazol. Do nádob můžeme
vysít směs barevného hrachoru.
Velkou část z uváděných popínavých rostlin lze pěstovat ve
volné půdě i v přenosných nádobách. V našich
zahradnických centrech si můžete vybrat z nabídky poctivě
zpracovaných dřevěných okovů z akátového dřeva, nádob
ze dřeva mořeného nebo silné mrazuvzdorné keramiky
z tradiční moravské výrobny. Použít lze samozřejmě
mnoho dalších typů nádob od běžných plastových přes
režnou keramiku, klasickou terakotu, italskou terakotu,
majolikové nádoby, kamenné nádoby, nádoby z umělého
kamene, betonové nádoby, speciální vláknocementové
nádoby v moderních dezénech, kovové nádoby z železa,
zinku, cínu či ušlechtilé oceli. Oblíbené jsou plastové
značkové nádoby pro vnější i vnitřní použití, které jsou
lehké, trvalé, v nejrůznějších tvarech s líbivým designem,
některé jsou vybaveny i zásobníkem vody, jako např.
Lechuza.
Zapomenout nesmíme ani na dovážené nádoby z proutí,
které mají poměrně dlouhou životnost a jejich přírodní
charakter je naprosto nezaměnitelný. Objevují se bu
v přírodních barvách neloupaného proutí, nebo barvené,
ale nejzajímavější jsou jistě šedé s jakousi patinou. Tvarově
se vyskytují bu jako klasické koše, nebo moderní
hranolovité tvary, či jako velmi praktické truhlíky na okno,
k zavěšení, ale i jako košíky s řetízky na zavěšení pro
převislé výsadby. Proutěné nádoby určené pro výsadbu
jsou již předem vybavené vložkou na substrát z plastové
fólie, možné je použití různých geotextilií a netkaných
textilií, jimiž můžeme vyložit jakýkoliv proutěný koš pro
venkovní osazení. Specialitou jsou kokosové rohože
tradičně používané v závěsných koších, ale i mřížových
stěnách. Jsou výbornou náhradou za kdysi používaný mech
na vycpání košů. Kokosové rohože se pak nejvíce používají
v pěstebních mřížových koších a kontejnerech z ozdobné
litiny.

Mgr. Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík

TRÁVNÍK
PROFESIONÁLŮ

TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO
O - dlouhodobě působící
hnojivo s vysokým obsahem síry a železa. Je určené
k rovnoměrné a vyvážené výživě trávníků. Působí
po dobu 2 měsíců.
TRAVIN® - jediné hnojivo na trhu, které navíc obsahuje dva účinné herbicidy pro udržení trávníku
v bezplevelném stavu - moderní způsob likvidace
nežádoucích plevelů.

www.kraltravniku.cz
AGRO CS a.s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, e-mail: info@kraltravniku.cz
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– zážitek z tvarů
a barev
CORSICA
● speciální květináč na zábradlí
● patentované zajištění proti
shození větrem
● speciální přepady, nedochází
k přemokření substrátu
● velký prostor pro kořeny
rostlin
● široká škála barev

VIENNA
●
●
●
●

nový design truhlíku na balkony
dodává se včetně háků k pověšení na různé druhy balkonů
speciální přepady umožní odtok přebytečné vody z truhlíku
nový tvar umožní těsnější
spojení s balkonem
a zajištění proti větru
● květináč Vienna lze použít
přímo na zeď

JUNIOR
● obal pro malé zahradníky
● součástí jsou nalepovací písmenka
a další ozdoby
● každý malý zahradník si může udělat
svůj originální obal
● pevný nezávadný plast
● různé barevné varianty
● ke každému obalu lze pořídit
i speciální dětskou konvičku

Do zahradnických center dodává:

www.zc.cz

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/II, tel.: 384370900, fax: 384370912, e-mail: vo@zc.cz
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Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Pozvánka na slavnosti

Péče o keře v nádobách

Dovolujeme si vás pozvat již na
5. ročník květinových slavností
Květy pozdního léta do Zahradnictví
u Kopřivů v Šebrově. Akce se bude
konat 29. až 30. srpna v prostorách
zahradnického centra v Šebrově.
K vidění bude mnoho květinových
aranžmá, tento rok na téma
Indiánské léto. Přijte si zpříjemnit
poslední prázdninový víkend
květinami!

Keře pěstované v nádobách vyžadují mnohem
více naší péče než keře pěstované ve volné
půdě. I při deštivém počasí musíme kontrolovat
substrát, jestli je dostatečně zavlažený,
protože koruna keře nádobu většinou zakrývá
a dešová voda se tak k substrátu nedostane.
Hlavně na jaře nezapomínáme použít vhodný
druh hnojiva, protože dodává keři potřebné
živiny, které keř nemá možnost jinak získat.
Při hnojení se vždy řídíme instrukcemi na
balení hnojiva. Keře, které jsou mladé
a v plném růstu, přesazujeme každý rok nebo
jednou za dva roky do květináče, ve kterém má

Protrhávání plodů
Pokud ovocný strom nasadí příliš mnoho plodů, mohou si
navzájem ubírat světlo a látky nezbytné pro správný růst.
Výsledkem je příliš mnoho malých, méně kvalitních plodů (viz
obrázek). Protrháním zlepšíme kvalitu ovoce, jeho chu, vůni
a velikost. V neposlední řadě předejdeme lámání větví. U mladých
stromků příliš bohatá úroda vyčerpává zásoby živin a zpomaluje
růst nových pupenů. Protrhávání je možné již u mladých plůdků,
ale nejlepší období je po „červnovém propadu“. Jde o běžný jev,
kdy strom sám shazuje plody nevyvinuté nebo neopylené. Pokud
je úroda i pak příliš
velká, odstraňujeme
nejdříve plůdky
poškozené nebo
nevyvinuté tak, aby
mezi zbývajícími
zdravými plody bylo
zhruba 8-12 cm.

Foto PPH

rostlina dostatek místa pro další růst kořenů.
Pokud jsou kořeny příliš husté, jemně je
rozčísneme a nejsilnější kořeny zkrátíme o dvě
třetiny jejich délky. Zároveň při přesazení
dodáme rostlině nový čerstvý substrát.

Rostliny pro vodní zahradu
V našich zahradnických centrech najdete od druhé poloviny jara až do
podzimu širokou nabídku vodních, plovoucích, okysličujících, bahenních
a vlhkomilných rostlin. Tyto rostliny mají vždy svoje místo na venkovní
prodejně zahradnického centra na speciálních prodejních stolech a vždy
jsou označeny štítkem s označením, zda se jedná o rostlinu do větší
hloubky nebo jestli jde o rostlinu na břeh jezírka.

Poděkování za existenci dvou vzácných lidí
Janu a Františka Kopřivovy navštěvujeme dobrých 23 let a byli jsme svědky nejen budování jejich zahradnického centra
v Šebrově, ale také mnoha životních překážek, a už se týkaly zdraví a v neposlední řadě i problémy s nenechavci.
V tomto zahradnictví nekoupíte jen spoustu rostlinného materiálu, ale dostanete tu i zboží dnes všude nedostatkové –
upřímnost, lásku a pohodu. V tomto duchu vychovali i své dva syny.
Přejeme celé rodině Kopřivových moc zdraví a síly, a jim kvete kvítí, a slunce na ně svítí, a papoušíci září barvami a karasi se
honí mezi vlnkami.
Přátelé
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Čím časněji zasáhneme proti nezvaným hostům, tím větší bude
náš úspěch

Nástrahy letní zahrady
Na ovocných dřevinách se vyskytuje celá
řada různých mšic, které způsobují
svinování listů, zkrucování letorostů
a deformace plodů. Převážná většina mšic
přezimuje na hostitelích ve fázi vajíček.

Většina druhů mšic odlétá na léto na jiné
rostliny a až před zimou se vracejí na
původního hostitele. Speciální ochranu je
třeba provádět především v případech,
kdy nebylo provedeno časné jarní ošetření
proti přezimujícím stádiím škůdců.
K ochraně je možné použít v jádrovinách
a peckovinách Calypso 480 SC, a jen
v jádrovinách Mospilan 20 SP.
Housenky obaleče jablečného jsou
nejčastějším původcem “červivosti” jablek,
ale poškozují i hrušky, meruňky a vlašské
ořechy. Housenky nejprve krátkodobě
a prakticky neznatelně okusují listy.
U jádrovin se housenky prokusují směrem

k jádřincům. Vstupní otvory do plodů jsou
vyplněny trusem. Chemickou ochranu je
nejvhodnější uskutečňovat na základě
signalizace prováděné pomocí
feromonových lapáků. V případě, že nelze
provádět ošetření na základě signalizace,
většinou se doporučuje první ošetření
proti první generaci od začátku do
poloviny června (v závislosti na
klimatických podmínkách) a druhé
ošetření za 10 až 14 dnů. Proti druhé
generaci se doporučuje první ošetření na
začátku srpna s obdobným opakováním.

K ochraně je možné použít přípravky
Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP, Nurelle
D, Reldan 40 EC nebo Talstar 10 EC.

a později červeně lemované s drobnými
tmavými útvary. Na spodní straně listů
jsou výrazná žlutohnědá výrůstkovitá
ložiska letních výtrusů. Následkem
silného napadení listů je omezený růst
letorostů, nižší výnosy a kvalita plodů
a z důvodu špatného vyzrávání dřeva
i zvýšená náchylnost k poškození mrazy.
Původcem této choroby je tzv. dvoubytná
rez, která pro svůj vývoj potřebuje dva
hostitele. Druhým hostitelem jsou jalovec
čínský nebo jalovec klášterský – dříve
chvojka klášterská. Na těchto jalovcích
původce rzivosti hrušně způsobuje
speciální útvary na větvích, které jsou za
vlhka rosolovité a za sucha prášivé.
Na jaře přechází infekce z jalovců na
hrušně v době jejich květu. V závěru léta
a na podzim se původce rzivosti vrací
zpět na jalovce. K infekcím listů hrušní
dochází především za teplejšího
a deštivého počasí. Rzivost hrušně je
významnou chorobou hrušní a jalovců
v těch lokalitách, kde jsou oba hostitelé
v blízkosti do 150 až 200 metrů.
Není-li dodržena izolační vzdálenost
hrušní a jalovců, je třeba použít vhodné

Závažnou chorobou hrušní je rzivost
hrušně. Především na listech hrušní se
počátkem léta vytvářejí výrazné skvrny,
které jsou z vrchní strany oranžové

fungicidní přípravky. Proti této chorobě se
používají přípravky registrované proti
strupovitosti jádrovin. Můžeme použít
např. Baycor 25 WP, Delan 700 WDG,
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Syllit 65, a částečně i Dithane DG Neotec
a Polyram WG.
Častým škůdcem především v bramborách
je mandelinka bramborová. Brouci i larvy
nejprve vykusují do listů otvory, později
listy okusují od okrajů. Při silnějším výskytu
mohou být listové čepele až zcela zničené
(holožíry). Nejvhodnější termínem ošetření
je doba maximálního líhnutí larev. Ochrana
je účinnější, pokud zasahujeme proti co
nejmladším larvám, například přípravky
Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP nebo
Nurelle D.

Častou chorobou rajčete je každoročně
plíseň rajčete. Na všech nadzemních

Stránka 13

částech vznikají nejprve šedozelené
vodnaté skvrny, které se rychle rozrůstají
a hnědnou. Na listech jsou skvrny
nejčastěji na jejich okrajích. Na spodní
straně okrajů skvrn se za vlhkého počasí
nebo ráno objevuje bělavý porost houby.
Skvrny postupně zasychají a během krátké
doby usychají celé listy. Na plodech skvrny
jsou zpočátku zelenohnědé, postupně se
rozrůstají a tmavnou.

S používáním fungicidů je třeba začít
preventivně, většinou od začátku června.
Je možné použít přípravky Acrobat MZ,
Champion 50 WP, Dithane DG Neotec,
Kuprikol 50, Ortiva, Ridomil Gold MZ
Pepite.

Na začátku sezony by se měly aplikovat
především přípravky Acrobat MZ, Ortiva
nebo Ridomil Gold MZ Pepite. V průběhu
sklizně je dále vhodnější používat přípravky
kontaktní a s kratší ochrannou lhůtou.

K potlačení nebo odstranění plevelů na
plochách trávníků, a zejména při
silnějším zaplevelení, je vhodné použít
vhodné herbicidy, které jsou nejen velmi
účinné, ale i dostatečně bezpečné
a selektivní. Mezi velmi oblíbené
přípravky proti plevelům v trávnících patří
např. Agrofit Kombi nebo Bofix.
Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.
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Seznamte se s favority ověnčenými řadou prestižních cen

Růže Davida Austina
vůně, podobná starému burbonu. Krásný,
osvědčený keř se vzpřímeným růstem.
Hodnocení vůně 4.
’Graham Thomas’
Fantastické, bohatě žluté,
pohárkovité květy. Čistá,
silná, svěží, čajová vůně.
Zdravá se vzpřímeným,
bujným růstem. Hodnocení vůně 4.
’Crocus Rose’
Seskupení bohatě
tvořených meruňkově
krémových květů. Čajová
vůně. Velmi zdravá.
Tvoří elegantní keř. Hodnocení vůně 2.

V jarním Zpravodaji jsme vám poprvé představili světoznámou
společnost David Austin Roses, která se zabývá šlechtěním
a pěstování anglických růží. Nyní vám blíže představíme
zakladatele společnosti Davida Austina a podrobněji jednotlivé
odrůdy růží, které bude možné zakoupit na našich prodejnách.
David Austin je velmi úspěšný odborný
pěstitel a šlechtitel růží. Jeho první růže,
voňavá ’Constance Spry’, byla uvedena
roku 1961. Od té doby uvedl na trh bez
mála 200 odrůd anglických růží. Jeho
nově vytvořené květiny způsobily značný
rozruch v zahradnickém světě. David
Austin začal kombinovat různé květinové
podoby s vůněmi starých, původních růží.
Vytvořil tak růže s širším barevným
rozsahem a opakovaným kvetením. Jeho
anglické růže nejsou jako žádné jiné.
Rychle vytvářejí nádherně kvetoucí keře,
které dotvářejí obraz celé zahrady. Jako
skupina jsou všestranné, spolehlivé
a zdravé se svěžestí, která kontrastuje
s jemným půvabem a krásou jejich
okvětních lístků a vůní květů.
Společnost Davida Austin Roses byla
založena roku 1969 a stala se rodinným
podnikem. Dnes je společnost David
Austin Roses mezinárodně uznávaná
a jejich růže vyhrávají mnoho ocenění po
celém světě. Snad i proto, že je pěstuje
rodina, která je tolik miluje.
Společnost do dnešní doby vyhrála
celkem 14 zlatých medailí za svoji
prezentaci na prestižní květinové show
v anglické Chelsea.
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ODRŮDY

’Winchester Cathedral’
Masivní bílý květ na
překrásném keři. Silná,
stará růže s medovými
a mandlovými květy.
Mimořádně ochotně kvetoucí zdravá.
Hodnocení vůně 4.

VELKOKVĚTÝCH KEŘOVÝCH RŮŽÍ:

ODRŮDY VELKOKVĚTÝCH POPÍNAVÝCH RŮŽÍ:
’Falstaff’
Velkolepá růže,
plnokvětá, temně
karmínově červené
pohárkovité květy. Silná
vůně starých růží. Zdravá a hustá růže se
vzpřímenými kmínky. Hodnocení vůně 4.
’William Shakespeare
2000’
Skvostné, dělené,
sametově červené květy.
Silná vůně starých růží.
Velmi zdravá. Hodnocení vůně 5.
’Pat Austin’
Velké, velmi neobyčejné,
jasně měděné květy.
Silná, hřejivá, čajová
vůně. Zdravá se silným,
nepatrně převislým růstem.
Hodnocení vůně 4.
’Brother Cadfael’
Velké, luxusní ,tmavě
růžové hluboké
pohárkovité květy. Silná

’Constance Spry’
Nejkrásnější pnoucí růže
s nádhernými čistě
růžovými květy v pravé
podobě staré růže
kvetoucí však pouze v létě. Výjimečně
velké, jasně zářivé květy, velmi těžko
zaměnitelná s jakoukoliv jinou růží. Silná
myrhová vůně. Hodnocení vůně 5.
’Falstaff’
Velkolepá růže, plnokvětá, temně
karmínově červené pohárkovité květy. Silná
vůně starých růží. Zdravá a hustá růže se
vzpřímenými kmínky také pěstovaná jako
pnoucí. Hodnocení vůně 4.
’Graham Thomas’
Fantastické, bohatě žluté, pohárkovité
květy. Čistá, silná, svěží, čajová vůně.
Zdravá se vzpřímeným, bujným růstem také
pěstovaná jako růže pnoucí. Hodnocení
vůně 4.

Eva Ptáková
Chládek – zahradnické centrum
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Ochrana

Keře růží plné květů, poupat a listů sytě zelených
nám mohou dělat radost celou vegetaci.
Pokud jsme při sázení zvolili
vhodné slunné stanoviště,
růže správně ostříháme,
rostliny dostatečně hnojíme
a zaléváme, musíme si ještě poradit
s chorobami a škůdci, kteří naše krásné
růže ohrožují.
Padlí růžové, pravé padlí
(Sphaerotheca pannosa)
Bělavý až šedobílý moučnatý povlak na
výhonech, listech a poupatech rostliny se
objevuje při vlhkém a současně teplém
letním počasí, nejčastěji od června do
srpna. Celkový růst rostliny je narušen
a napadené části brzy odumírají.
Prevence spočívá ve výběru rezistentní
odrůdy, zálivky ke kořenům, nikoliv na
list, výběru stanoviště s dostatkem světla
a proudícího vzduchu a přihnojení
náchylných odrůd draslíkem. Některé
odrůdy se často vzpamatují samy od
sebe. V případě tvrdošíjného výskytu
musíte rostliny ošetřit přípravkem
určeným k ochraně proti této chorobě
(Discus 0,02%, Baycor 25 WP 0,15%,
Ortiva 0,05 – 0,1%, Systhane 12 EC 0,06%,
Talent 0,04 – 0,06%, Falcon 460 EC 0,1%,
Horizon 250 EW 0,1%, Zato 50 WG 0,015%).

Černá skvrnitost
(Actinonema rosae/ Marssonina rosae)
Nejnebezpečnější houbová choroba růží
se projevuje Hnědými až fialově černými,
často žlutě orámovanými skvrnami,
které se rychle šíří na horní straně listů
a způsobují jejich opadání. Vlhké,
studené léto podporuje rozvoj této
choroby stejně jako zalévání rostliny
na list. Náchylnější jsou rostliny rostoucí
v půdách s nedostatkem živin, v půdách
málo provzdušněných a suchých a na
stanovištích s nedostatečnou cirkulací
vzduchu.
Pro nevýhodná stanoviště vybírejte pouze
ty nejodolnější odrůdy. Napadené listy
a výhony okamžitě odstraňte a zničte.
Zajistěte rostlinám co nejlepší pěstební
podmínky. Při silném, opakujícím se
napadení ošetřete rostliny opakovaným
postřikem nebo je raději na daném místě
přestaňte pěstovat a vysate nové na
vhodnějším stanovišti (Discus 0,02%,
Baycor 25 WP 0,15%, Syllit 65 WP 0,1%,
Sylit 400 SC 0,17%, Dithane DG Neotec 0,2%,

Zdravé
růže
po celou vegetaci
Dithane M45 0,2%, Novozir MN 80 New
0,2%, Ortiva 0,05 – 0,1%, Talent
0,04 – 0,06%, Delan 700 WG 0,07-0,1%,
Horizon 250 EW 0,1%, Mythos 30 SC
0,15-0,25%, Zato 50 WG 0,015%).

Rez růžová (Phragmidium mucronatum)
Kulturní růže napadá zřídka, může však
mít ničivé následky v podobě úplného
opadání listů. Na horní straně listů se
objevují oranžovožluté skvrny, na spodní
straně oranžová, později černá prášivá
ložiska. K šíření této choroby přispívá
chladné a vlhké stanoviště, chudá půda
a deštivé léto. Nejvíce ohroženy jsou
historické odrůdy růží a pnoucí růže na
stanovišti se špatnou nebo nedostatečnou
cirkulací vzduchu.
Na méně vhodných stanovištích vysazujte
pouze mimořádně odolné odrůdy růží
nebo raději žádné. Napadené části rostlin
odstraňte a zničte – nejpozději před
zazimováním! Růže přihnojte draslíkem
pro zvýšení odolnosti buněčných stěn
proti pronikání plísňových chorob.
V nejnutnějším případě postříkejte růže
přípravkem proti rzi růžové (Baycor 25 WP
0,15%, Ortiva 0,05 – 0,1%, Talent 0,04 –
0,06%, Delan 700 WG 0,07-0,1%, Horizon
250 EW 0,1%, Zato 50 WG 0,015%)

Mšice (Aphididae)
Mšice, které napadají růže, jsou většinou
světlezelené a jejich kolonie pokrývají
hlavně konce výhonků a poupata. Vysávají
šávu z rostlin a tím je oslabují. Současně
mohou také přenášet virová onemocnění.
V lepivých výměšcích mšic na listech se
usídlují plísně, které znesnadňují
rostlinám asimilaci.

První nálety mšic můžeme likvidovat
mechanicky, setřením rukou, případně
postřikem mýdlovým roztokem na listy.
Někdy se objeví slunéčka sedmitečná
a jiní přirození nepřátelé mšic a vyřeší
problém za vás. V opačném případě
použijte přípravky Bi – 58 EC Nové 0,1%,
Decis EW 50 0,01-0,015%, Decis Mega
0,01-0,015%, Decis 15 EW 0,03-0,05%,
Dursban 480 EC 0,2%, Chess 50 WG
0,024-0,048%, Karate se Zeon
Technologií 5 SC 0,025%, Mospilan 20 SP
0,04%, Nurelle D 0,2%, Perfekthion 0,1%,
Pirimor 50 WG 0,05-0,075%, Sprusid 1%
nebo Sonfidor 70 WG 0,015-0,035%.

Sviluška chmelová
(Tetranychus urticae u.a.)
Velice malí roztoči známí také pod
jménem „červený pavouček“ se vyskytují
na suchých stanovištích bez dostatečné
cirkulace vzduchu a dokáží způsobit
během krátké doby velké škody. Nejvíce
jsou jimi ohroženy růže na úzkých
záhonech mezi vydlážděnou plochou
a pnoucí růže na stěnách domů.
Opět se doporučuje pěstovat růže pouze
na místech s dostatečnou cirkulací
vzduchu. Dalším preventivním opatřením
je dobrá výživa. Chemické ošetření
(Floramite 240 SC 0,04%, Neudosan 2%,
Nisorun 10 WP 0,07%, Omite 570 WP
0,05 – 0,1%, Omite 30 W 0,1 – 0,2%,
Talstar 10 EC 0,08%) je účinné pouze
tehdy, když jednotlivé prostředky střídáte.
Zabráníte tak vývoji rezistentních skupin
škůdců a jejich lavinovitému šíření. Totéž
platí i při plísňových chorobách.
Ing. Jiří Brabec
Brabec zahradnické centrum

15

ZPRAVODAJ ZC_Leto:2009

25.5.2009

12:17

Stránka 16

Zelenina (2)

Zeleninová

zahrádka

pro radost i užitek

Nezapomněli jste? V jarním vydání zpravodaje jsem vám
slíbila pokračování našeho povídání o plodové zelenině.
Plodovou zeleninou rozumíme hlavně rajčata, papriky
a okurky, které už máme určitě vysazené, proto přidám jen
pár dobrých rad k výživě, ochraně a správnému pěstování.

ostatní boční výhony v paždí listů
pravidelně odstraňujeme, aby z rostliny
nevyrostl keř a aby měla dostatek energie
pro tvorbu plodů. Poslední výhony
zkrátíme koncem července, protože plody
z později nasazených květů již nemají
šanci dozrát. Koncem léta odstraníme
listy, které by překážely přístupu světla
k plodům a bránily tak jejich dozrání.

Papriky pěstujeme ve sklenících,
folnících a vysokých pařeništích,
v teplejších oblastech i na záhonech.
Jedná se o teplomilné rostliny, které
potřebují dostatek vláhy, výživy a světla.
V některých letech bývají více náchylné na
škůdce, především na mšice. Lze je
ochránit postřikem. Zde bych doporučila
přípravky na mšice např. Mospilan nebo
Karate.
Okurky jsou velmi oblíbenou zeleninou

Rajčata vyžadují kvalitní humózní půdu.
Již vysazené rostliny se mohou pravidelně
přihnojovat tekutými a ve vodě
rozpustnými hnojivy. Použít můžeme
např. Kristalon – plod a květ, tekutý
Cererit apod. Pro pěstování rajčat ve volné
půdě a ve sklenících volíme především
rajčata tyčková. Tento druh se vyznačuje
poměrně vysokými výnosy a může se
pěstovat téměř ve všech oblastech. Oproti
tomu rajčata keříčková se pěstují hlavně
v teplejších oblastech, u nás je to např.
v Polabí.

16

V posledních letech se rozšířilo pěstování
rajčat v nádobách na netradičních
místech, jako jsou balkony, lodžie, terasy
apod. Při tomto způsobu pěstování je
nutné dodržovat určité zásady. Dbáme
především na výsadbu mladých rostlinek
do kvalitní půdy, to znamená použijeme
např. substráty s kompostem a aktivním
humusem. Vybíráme vhodná hnojiva
a pravidelně přihnojujeme. Přes všechnu
naši péči se ale musíme smířit s tím, že
nedosáhneme tak velkého množství plodů
jako při pěstování ve volné půdě. Avšak
výsledek naší práce – červené a chutné
plody – nám přináší o to větší radost.
Nesmíme také zapomenout na ochranu
rostlin. Co dělat proti plísni bramborové,
která rajčata často napadá? Velmi důležité
je včasné preventivní ošetření přípravkem
Akrobat, a to již v polovině června. Pro
další ošetření, zvláště pokud již sbíráme
plody, volíme přípravky s krátkodobou
ochrannou lhůtou jako např. Kuprikol,
Champion a nebo Ridomil Gold MZ Pepite.
A ještě pár slov k formování rostlin
tyčkových rajčat. Vzhledem ke svému
vzrůstu vyžadují tyčková rajčata nějakou
oporu, ke které je postupně přivazujeme.
U rostliny ponecháme dva hlavní výhony
zhruba do výšky
150 cm,

s chutnými, aromatickými a šavnatými
plody. V posledních asi 20 letech jsou
velmi žádané okurky roubované na dýni
fíkolisté. Jejich předností je kromě
vysokých výnosů také obrovský kořenový
systém, odolnost vůči výkyvům teplot
a nerovnoměrné zálivce a odolnost vůči
chorobám pravokořenných okurek (např.
hniloba krčků).
Na jednu roubovanou salátovou okurku
počítáme s plochou 1 m2 , u nakládaček je
to 0,80 m2 pro jednu rostlinu. Při hustější
výsadbě by rostliny vytvořily prales
zelených šlahounů s nižší úrodou.
Zastíněné rostliny s nedostatkem světla
mohou zahnívat, plody špatně dozrávat
apod. Někdy méně znamená více! Z vlastní
letité praxe vím, že dvě rostliny jsou
schopny zásobit okurkami čtyřčlennou
rodinu. Okurky mají rády vlhké teplo,
a proto je nesázíme společně s paprikami
a rajčaty. Nebojme se zalévat je v poledne
a pěkně zamlžit celý skleník. Takové vlhko
nedělá dobře ani obávané svilušce. Večerní
zálivku raději omezíme, nebo nám na noc
ochladí skleník a to není pro okurky dobré.
Na závěr dnešního povídání bych chtěla
připomenout, že ještě v červnu můžeme
vysévat karotku, kopr, letní saláty
a špenát, v srpnu opět ředkvičky pro
podzimní sklizeň.
Přeji vám hodně úspěchů a těším se na
začátek září, kdy se ještě jednou sejdeme
v podzimním Zpravodaji na naší
imaginární zeleninové zahrádce pro
radost i užitek.
Helena Ottová
Fišer – zahradnické centrum s.r.o.
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České
hadice

chorobám a škůdcům

za příjemné ceny
...

●
●
●
●
●
●

přemýšlíme
za Vás !!!

odolné proti UV záření
dvě vrstvy vyztužené textilním opletem
tvarová stálost hadice, neláme se
široké spektrum průměrů a délek
vhodné k zahradním čerpadlům
doporučený tlak 12 – 24 bar

Profi hadice
●
●
●
●
●
●
●

odolné proti UV záření
dvě vrstvy vyztužené textilním opletem
vrstvy jsou neprůhledné, zabrání
nežádoucímu růstu řas
tvarová stálost hadice, neláme se
odolná proti mechanickému poškození
vhodné k zahradním čerpadlům a domácím
vodárnám
doporučený tlak 12 – 36 bar

• srozumitelný název
• jednoduchá příprava
• vysoká účinnost

Do zahradnických center dodává:

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

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

www.agrocs.cz
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Originální nádoby
pro vaše rostliny
Na trhu existuje spousta obalů a květináčů pro vaše
oblíbené rostliny. Kromě již tradičních keramických,
terakotových a plastových můžete vybírat i z nabídky
módních, velice žádaných koryt a truhlíků z umělého
pískovce. Při jejich výrobě je kladen důraz na pevnost a precizně prováděné povrchové úpravy.

Vaše květina získá na kráse
pokud bude ladit s nádobou jako celek.
V poslední době získaly na oblibě zákazníků také dřevěná vědra, která nabízíme
ve dvou velikostech (pět a deset litrů), a to bez ucha, s uchy nebo s řetízkem na zavěšení.
Barevné kombinace pinie, mahagonu a především bez nátěru umožňují dodat právě tu
barevnou kombinaci, která bude dokonale ladit s okolím (balkony, pergoly, altány apod.).

Mírová 155, Police nad Metují 549 54, tel/fax: 491 541 557
e-mail: sklad.keramika@hauk.cz

www.hauk.cz
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Dřeviny
V nabídce pěstitelů se
objevují stále nové odrůdy
venkovních ibišků.
Některých si člověk ani
nevšimne, ale ibišky
ze skupiny Chiffon zkrátka
přehlédnout nelze.

’Lavender Chiffon’

’Blue Chiffon’

Novinka
mezi venkovními
ibišky
Nápadné, dokonale tvarované květy
v něžných pastelových barvách na první
pohled připomínají růži, pivoňku nebo
možná sasanku, která si pospíšila...
Až listy prozradí starého známého: ibišek
syrský (Hibiscus syriacus).
Skupina odrůd Chiffon – to je s mírnou
nadsázkou ibišek nové generace.
Anglickým šlechtitelům se podařilo přijít
s několika novými odrůdami podobných
vlastností, které „obyčejnému“ ibišku
přidávají něco z pohádkového kouzla
královských zahrad a oranžerií. Velké
miskovité květy (mají až devět centimetrů
v průměru) získaly ještě jeden kruh
okvětních plátků, a proměnily se tak
v poloplné, jakoby ozdobené jemnou
krinolínou pohádkové komtesy. S jejich
křehkostí ladí i škála něžných odstínů,
v nichž ibišky ze série Chiffon rozkvétají:

’China Chiffon’

’Purple Ruffles’
mohou být levandulově růžové (’Lavender
Chiffon’), modré jako ranní nebe (’Blue
Chiffon’), starosvětsky růžové (’Purple
Ruffles’) nebo bílé s červeným středem
a plátky protkanými růžovou kresbou
(’China Chiffon’). Romantické duše na
nich mohou nechat oči od prvního dne až
do podzimu, kdy ibišky odkvétají.
Nové ibišky přitom neztrácejí nic
z chvályhodných vlastností svých starších,
běžně pěstovaných příbuzných. Dobře

snášejí občasné letní sucho (takže vás
pustí na dovolenou), ale beze škod se
vyrovnají i se studenými zimami. Pokud
ne, stačí seříznout zmrzlé části a nechat
rostlinu obrazit. Navíc rychle rostou,
obejdou se bez střihu a hlavně –
rozkvétají už v první sezoně. Takže
nepůsobí utrpení ani těm, komu se
nedostává trpělivosti...
Kam s nimi? Kamkoli, kde budou mít
dostatek slunce a propustnou půdu. A je
jenom na vás, zda ibišku vyhradíte místo
solitéry v trávníku, usadíte si ho blízko
k terase anebo mu vyberete místo
v předzahrádce. Což je dobrý nápad,
protože takový keř by měl být na očích –
a nejen vám... O krásu je správné se
podělit!
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
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Orchideje v bytě (2)

Vanda
–
exotická kráska

ze Srí Lanky

Orchideje Vanda patří mezi méně známé druhy
s typickými velkými síťkovanými květy
různých barev a mohutným systémem
vzdušných kořenů. Jedná se skutečně
o exotické rostliny, které se ze
sbírkových skleníků postupně dostávají
i do zahradnických center.
Domovinou těchto
neobyčejných rostlin je
Srí Lanka, tropická
oblast Indie a Severní
Austrálie. Druh objevil
a popsal v roce 1613
anglický botanik
a lovec orchidejí
Sir Alvin Semode.
Domorodci nazývali květinu Tiao hua,
což znamená květinu, která roste a kvete
ve vzduchu. Mohutný systém vzdušných
kořenů mechanicky drží rostlinu ve
větvích stromů a zároveň je schopen
v krátké době nasát velké množství vody.
Ke svému růstu nepotřebuje žádný
substrát nebo zeminu. Naopak vzdušné
kořeny a vlastně i celá rostlina potřebuje
hodně světla. Přímé slunce zejména v létě
však může rostlinu poškodit.
Orchideje Vanda jsou tropické rostliny,
celoročně jim vyhovuje teplota mezi 18 až
25 oC. Nemají období klidu a kvetou
v podstatě bez přestávky po celý rok.
Rostliny můžeme pěstovat v koších

zavěšených
do prostoru
zimní zahrady
nebo světlého
pokoje a dvakrát týdně ponořit
kořenový systém asi na půl
hodiny do vlažné vody. Druhou
možností je umístit kořenový
systém do speciální skleněné nádoby,
kterou naplníme dvakrát týdně ze dvou
třetin vlažnou vodou. Po půl hodině je
třeba nádobu vylít. V obou případech je
třeba asi jednou za měsíc do vody přidat
kapalné hnojivo na orchideje v koncentraci
podle návodu. Rostliny jsou schopny přežít
i několik týdnů dlouhé období bez vody.
Po obnovení zálivkového režimu rostlina
pokračuje v růstu a dokonce se zdá, že
období sucha urychluje vytvoření nového
květního stvolu. Pokud však vodní režim
porušujeme často, nově vytvářené květy
jsou méně kvalitní nebo dokonce zasychají.
Barevná škála květů sahá od bílé přes
růžovou, červenou, modrou až po tmavě
fialovou. Téměř vždy je květ dozdoben
tmavým síováním. Květ je velmi trvanlivý,

postupně dorůstá a zdobí rostlinu několik
týdnů.
Rostliny se díky svému asketickému stylu
života vyvíjí velmi dlouho. Květuschopné
rostliny jsou pět až sedm let staré. První
čtyři roky rostly ve školkách na Srí Lance
a další dva roky byly až do nakvetení
dopěstovány ve sklenících v Nizozemí.
Jedná se o dlouhověké, pomalu se vyvíjející
květiny, které se mohou stát na dlouhou
dobu ozdobou vašeho interiéru nebo sbírky
v zimní zahradě.
RNDr. František Kopřiva
Zahradnictví Šebrov
Foto Plant Publicity Holland
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NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

Rohože z přírodních materiálů
RÁDI RELAXUJETE?
Chcete si na své zahrádce vytvořit
koutek jen pro sebe, nebo pro příjemné posezení s Vašimi přáteli?

Proutí tmavé
Rohož z vrbového
proutí.

Máme pro Vás tip!
V případě, že je potřeba vytvořit soukromí,
není nutné stavět zeď, ale můžete na stávající plot připevnit jakoukoliv rohož a vytvořit tak soukromí za pár korun. Elegantní
vzhled je předurčuje k použití do všech typů zahrad, na terasy i balkóny. Jejich dalšími výhodami jsou vysoká variabilita použitého materiálu a velikostí, které umožňují
nejrůznější kombinace. Další použití rohoží
je možné při zazimování zahrady, kdy jejich
připevněním na plot zamezíme průvanu či
omrzání rostlin. Rohože jsou chemicky
ošetřeny proti napadení hmyzem a hnilobě.
Jednotlivé komponenty jsou svázány plastifikovaným nebo galvanizovaným drátem,
který má vyšší odolnost proti korozi.

Kůra jedle
jednostranná

Savana
Dva centimetry silná
rohož ze svazků
vysoce odolné stepní
trávy.

Vřes
Rohož vyrobená
z vřesovištních
rostlin.

Bambus

Rohož vyrobená
z jedlové kůry.

Světlá rohož z celých
bambusových tyček
o průměru do 1 cm.

Proutí vrba

Černé kapradí

Dva centimetry silná
rohož ze slabších
vrbových proutků.

Rohož tmavé barvy
z exotických
kapradin.

Garmetrin

®

TRÁPÍ VÁS OBTÍŽNÝ HMYZ
NA ZAHRADĚ I V DOMÁCNOSTI?

Rákos káva
Rákosová rohož
z jemných loupaných
a lakovaných stébel
béžově hnědé barvy.

Rákos džungle
Rohož ze silného
neloupaného rákosu
světlé barvy.

Představujeme Vám účinného a snadno použitelného pomocníka. Garmetrin® – moderní
insekticidní prostředky s kombinací dvou
účinných látek, které spolehlivým způsobem
likvidují široké spektrum hmyzu na zahradě
i v domácnosti. Garmetrin® se aplikuje přímo
na hmyz nebo na povrchy, po kterých se hmyz
pohybuje. Jeho aplikace je rychlá a jednoduchá s účinností po zaschnutí až 3 měsíce.

Budínek 80, 263 01 Dobříš, Fax: 318 533 513, E-mail: office@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz
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Úspěch s výrobky sera
při péči o zahradní rybníček
„Můj rybníček s kapry koi je pro mne odpočinkem
po celodenním napětí v práci,” říká Margit Walter.
„Po dlouhém dni v kanceláři trávím volný večer s rodinou
na terase a pozorujeme koi kapry v průzračné vodě.
Nebylo tomu tak vždy, ale musím začít trochu ze široka.“
ektoparasitům a kožním poraněním.
Rány se zahojily, avšak za několik
měsíců se objevila poranění znovu. Pan
Untergasser začal hledat příčinu jinde…
Na počátku jsem měla malý rybníček
a v něm mladé koi kapry. Jak to tak bývá,
ryby rostly. Po několika letech byl
rybníček malý, voda zakalená a plná řas.
Filtr už nezvládal odbourávat nečistoty
a bylo třeba problém zásadně řešit. Došlo
na přestavbu rybníčku i terasy
a rekonstrukci terasy. Nový rybník
o obsahu 70 hektolitrů měl velký předfiltr
a biologický filtr a potok s přírodními
žulovými kameny. Zpočátku se dařilo
rybám výborně, voda byla čirá a díky silné
UVC lampě jsem neměla žádné problémy
s řasami.

Úspěšná péče
s prostředky firmy sera
Bohužel tato fáze netrvala ani celý rok.
Voda se opět zakalila a jakmile kapři
plavali hlouběji než metr pod hladinou,
neviděla jsem je. Na jejich kůži se začala
objevovat poškozená místa. V té době
jsem se seznámila s panem
Untergasserem, který ryby prohlédl
a ošetřil je různými prostředky sera proti

Optimální voda
v rybníčku s použitím
sera bio filtrace
Biologický filtr byl naplněn pískem
zrnitosti 3-5 mm, který je nejvhodnější
na dno akvária, ale ne jako biologické
filtrační medium. Dozvěděla jsem se, že
po několika měsících se kvůli růstu
bakterií vytvořily v písku kanálky
a filtrační schopnost se podstatně snížila.
Těžký písek způsobil vyboulení
plastových stěn filtru a písek se
nenápadně posunul do čerpadla
a systému trubek.
Dostala jsem radu nahradit písek
150 litry biologického filtračního
média sera siporax pond. Pro
jistotu jsem koupila 200 litrů.
sera siporax
pond byl

naplněn do filtračních pytlů a polit sera
KOI BIOCLEAR, aby se užitečné bakterie
ihned usídlily. Potom byly pytle uloženy
ve vrstvách, aby jimi voda musela
protékat. O dva týdny později byla voda
opět průzračná a s optimálními
hodnotami.

Kvalitní krmivo zajistí
čistou vodu
Pan Untergasser mi také doporučil
nahradit mé dosavadní krmivo speciálními
krmivy sera KOI Professional
jaro/podzim, léto, zima a Spirulina.
Díky lepší stravitelnosti těchto krmiv
dochází k menšímu zatížení vody
a posílení imunitního
systému ryb.
Dva roky po

této akci
nebyly ryby
nemocné
a voda
zůstala čistá. V létě jsem zjistila u svého
největšího koi červenou skvrnu. Jednalo
se však o poranění, které se zanítilo.
Cílené krmení tohoto kapra přípravkem
sera KOI BAKTO TABS zacelilo rány
během dvou týdnů.
Proti tvorbě kalů jsem letos objednala
nový sera pond filter biostart. Již se
těším na jaro, kdy se budu moci potěšit
s mými krásnými koi.
■
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Pár slov o Sdružení zahradnických center
Podstatou našeho Sdružení je, jak už název napovídá, snaha dělat
něco dohromady, za nějakým účelem se spojovat. Zahradnická
centra se zabývají maloobchodním prodejem velmi široké škály
rostlin a dalšího sortimentu spojeného se zahradou a domem.
Aby jednotlivý provozovatel zahradnického centra mohl nabízet
co nejširší sortiment,
musí si vybudovat
řadu obchodních
vztahů a mnoho
kontaktů.
Vyměňování těchto
znalostí a zkušeností
mezi jednotlivými
zahradnickými centry
našeho Sdružení patří
mezi velké výhody
členů. Na dobré
spolupráci závisí
i ekonomické
informace o provozu prodejny nebo charakter
staveb a zařízení pro nabízený sortiment.
V této době postupně probíhá v řadě
zahradnických center našich členů přestavba
starých nebo menších prostor na plně
profesionální skleníkové stavby vybavené
technologií vytápění, větrání a stínění, které
vám, našim zákazníkům, poskytují komfortní
podmínky k nákupu.
Jedním z výsledků naší spolupráce je také
vydávání tohoto Zpravodaje, který vychází
pravidelně pětkrát ročně už více než deset let a mezi našimi
zákazníky je velmi oblíben. Koncentrujeme v něm naše zkušenosti
a společně s našimi dodavateli se je snažíme předat ve formě
informací o novinkách, pracovních postupech a sortimentu rostlin,
na jejichž prodej se specializujeme.
Vývoj zahradnických center v Čechách nemá jediný důvod být
odlišný od vývoje ve zbytku Evropy, které jsme ostatně členy.
Každý rok absolvujeme exkurzi do jedné z evropských zemí.
Informace získané při návštěvách zahradnických center
a pěstebních firem (našich dodavatelů) se snažíme použít k tomu,
abychom zvýšili úroveň našich provozů a abyste se u nás cítili
jako kdekoliv v jiné části Evropy – nebo nejlépe jako doma.

databázi využívají
jednotlivá centra také
pro označení
prodávaných rostlin:
v praxi to znamená,
že jednotlivý člen
potřebuje pouze
tiskárnu a materiál
pro tisk, informace si
pak může stáhnout
z centrální databanky,
což šetří hodiny a hodiny mravenčí práce a zaručuje profesionální
kvalitu podávaných informací.

Jedním z ukazatelů, jak nás budete hodnotit při své návštěvě, je
množství a kvalita zboží a dostatek informací o sortimentu
rostlin. To může být pro zahradnické centrum, které nemá
možnost spolupráce s podobnými provozy, finančně i časově
nákladné a kvalita je těžko dostatečná. V našem Sdružení
společně budujeme databázi sortimentu rostlin, která v konečné
podobě obsahuje tisíce druhů odrůd a kultivarů. Určitě znáte
informační kiosky, kterými je vybaveno každé zahradnické
centrum našeho Sdružení a na nichž si můžete podle parametrů
rostlin nebo jejich názvů vyhledat informace o pěstování. Tuto

Rádi budeme dále prohlubovat znalosti v našem oboru a na jejich
základě zlepšovat naše služby, na druhé straně se nechceme
podbízet slevami, které jsou častým jevem prodeje
v supermarketech. Z našeho pohledu je lepší investovat do služeb,
které vám zpříjemní a zkvalitní váš čas strávený u nás. Zajímají nás
také vaše názory a připomínky – můžete nám je sdělit
prostřednictvím anketních formulářů, které najdete v každém
zahradnickém centru.
Jiří Chládek
Předseda Sdružení zahradnických center

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 1.6.2009.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Chlá

●

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

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

hradnick
é centrum

● Teplice

Most

Bakov nad Jizerou
● Jičín
●
Líbeznice ●
● Praha

Plzeň ●

● Blansko
● Šebrov
● Brno
Modřice ●

Tišnov ●
České Budějovice

●

Trhové Sviny

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.zahradnicke–centrum.cz
● Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293

dek –
za

●

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
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

