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Podzim 2009

Zpravodaj
zdarma

rady a informace pro naše zákazníky
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Floristika
Vydáme-li se na podzimní procházku do
přírody, budeme jistě okouzleni nekonečnou
paletou barev, kterou dokáže vyčarovat jen
podzim. Tímto uměním může hravě
konkurovat ostatním, oblíbenějším ročním
obdobím.
Stromy své listy na podzim zbarvují tak
rozmanitě, že pro některé odstíny bychom
těžko hledali to správné slovo. S koncem léta
nastupují na scénu sušené květiny, ze kterých
si můžeme připravit nejrůznější aranžmá na
dveře, na zdi, do květináčů apod.
Kdo si nevybere ze sušených květin a raději dá
přednost živým hrnkovým květinám, určitě
také nepřijde zkrátka, v podzimním období
jsou aktuální především chryzantémy, které
jsou dekorativní nejen do zahrady, ale mohou
zdobit okolí vchodových dveří, terasy apod.

Podzim

má rád barvy
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S podzimem nesmíme zapomenout také na dýně, a už velké, ze
kterých vyřezáváme nejrůznější strašáky, nebo malé dýničky
různých tvarů a barev, které jsou velmi pěkné jako dekorace stolů.
S chladnějším počasím si jistě všichni rádi vneseme do bytů trochu
tepla, třeba v podobě svíček, které můžeme sladit do podzimních
barev.
Pro podzimní doplňky a inspiraci si můžete přijít do našich
zahradnických center.
Jana Veselá
Chládek zahradnické centrum
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Novinky
bytové keramiky
Amazon
Amazonsk˘ de‰tn˘ prales zabírá plochu asi sedmi milionÛ
kilometrÛ. Na této plo‰e se nacházejí snad v‰echny druhy
tropick˘ch rostlin. Pojìte si vytvoﬁit atmosféru de‰tného
pralesa i u vás doma. Nav‰tivte prodejny ãlenÛ SdruÏení
zahradnick˘ch center a uvidíte zde ﬁadu rostlin, které mají
v de‰tn˘ch pralesích svÛj pÛvod. V‰imnûte si barev
rostlin, podle kter˘ch si mÛÏete naladit svÛj interiér.
Hezkou kombinací jsou barvy
tropického dﬁeva, rÛzné odstíny
pralesní zelené s v˘razn˘m
barevn˘m akcentem.
K va‰í inspiraci slouÏí
fotografie keramiky
Amazon. Zvlá‰tû pûknû
pÛsobí bromélie s na‰ím
keramick˘m obalem.
Navodíte si tak snadno
pﬁíjemnou atmosféru
tropického ráje.

Madagaskar
Madagaskar je ostrovní stát u afrického pobﬁeÏí. Udûlejte si takov˘
exotick˘ ostrÛvek i doma. Rostlinná spoleãenstva na Madagaskaru
jsou rÛznorodá: v nejvy‰‰ích horách najdete horské louky, níÏe pak
tropické de‰tné pralesy, smûrem k jihozápadu bambusové kﬁoviny
a dále trnité bu‰e nebo savany. K navození atmosféry tohoto
ostrova vám dopomohou na‰e keramické obaly Madagaskar, které
si mÛÏete koupit v zahradních centrech a spolu s kvûtinami tak
obohatit interiér svého bytu.

Kolekce Amazon, Madagaskar a dal‰í novinky bytové
keramiky firmy Planta collection najdete v nabídce prodejen
SdruÏení zahradnick˘ch center od 15.9.2009.

Dodavatel keramiky firmy Scheurich
Daniel Beránek
Planta collection

Planta

collection
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Dodejte rostlinám mykorhizní houby
Období podzimní výsadby se blíží a my bychom vám rádi představili přípravky řady
Symbiom®, které jsou zcela přírodní a účinnou alternativou chemických hnojiv a jsou
vhodné i pro ošetření rostlin v podzimním období.
Produktová řada Symbiom® se skládá ze
čtyř přípravků s prospěšnými
mykorhizními houbami, dále z přírodního
hnojiva a půdního kondicionéru. Veškeré
produkty jsou na přírodní bázi, nezatěžují
přírodu a prospívají rostlinám po dlouhou
dobu.

CHYSTÁTE

SE
ZAKLÁDAT TRÁVNÍK?

Pokud plánujete zakládání trávníku,
doporučujeme vám použít produkt
TurfComp®. Jedná se o produkt speciálně
vyvinutý na ošetření trávníku. Obsahuje
mykorhizní houby, které pomohou
lepšímu zakořenění a čerpání živin a vody
z půdy. Trávník je díky nim hustší
a odolnější. Další složkou je dlouhodobě
rozpustné hnojivo, které zajistí dodávání
živin po celou sezónu. V praxi to
znamená, že pokud aplikujete TurfComp®
na podzim, do jara nemusíte již použít
žádné hnojivo a trávník bude i přesto
vyživován. Třetí složkou je speciální gel,
který dokáže absorbovat vodu a postupně
uvolňovat v období sucha. Funkce gelu
přetrvává až několik let, proto bude
trávník chráněn proti suchu po několik
sezón. Produkt TurfComp® je správnou
volbou pro váš trávník.

trpět po přesazení a budou v zimním
období více chráněny.
Pro okrasné rostliny a keře, ovocné
stromy a k výsadbě cibulovin použijte
Symbivit®.
Na většinu jehličnatých a listnatých
stromů aplikujte přípravek Ectovit®.
Pokud budete sázet rododendrony nebo
je budete chtít ošetřit před nadcházející
zimou, aplikujte speciální produkt
Rhodovit®.

PODPORA ROSTLIN
V PODOBĚ PŘÍRODNÍHO HNOJIVA
Na podzim bychom měli rostliny obohatit
živinami před nadcházejícím zimním

obdobím. Doporučujeme přípravek
Conavit®. Jedná se o 100% přírodní,
dlouhodobě rozpustné hnojivo. Živiny se
uvolňují postupně, a proto jsou rostlinou
plně přijímány a využívány a nedochází
k jejich zbytečnému vyplavování z půdy.
Toto přírodní hnojivo je výborným
doplňkem k mykorhizním přípravkům, ale
může být aplikováno i samostatně. Jedna
aplikace vystačí na jednu sezonu.
Veškeré přípravky jsou k dostání v síti
Sdružení zahradnických center.

Petra Koudelná
Symbio-m, s.r.o.

MYKORHIZNÍ

HOUBY
PRO PODZIMNÍ OŠETŘENÍ ROSTLIN

I pro podzimní výsadby doporučujeme
použít přípravky s prospěšnými
mykorhizními houbami. Jedná se
o půdní houby, které se napojí na
kořenový systém rostlin a pomáhají
rostlinám přijímat veškeré živiny
a vodu z půdy, nemohou být
odplaveny srážkami a dokáží
zajistit mnohem efektivnější
a úplnější využití půdních zdrojů
než samotná rostlina. Rostliny jsou
odolnější, zdravější a jsou
chráněny proti nepříznivým vlivům.
Právě v podzimním období je
aplikace mykorhizních přípravků
důležitá, protože rostliny nebudou

5

ZZC_podzim 2009:Zpravodaj

17.8.2009

23:23

Stránka 6

Floristika

Podzimní

dekorace

barvu a částečně i tvar – například květenství chmelu, třapatky,
hortenzie, okrasné trávy, listy topolu bílého nebo dubu a ostatní,
co najdete na zahrádce nebo v přírodě.
V nabídce zahradnických center jsou také různé přízdoby, které
jsou vhodné pro podzimní dekorace. A už se jedná o umělé
plody jeřabin, šípku, ostružin či dýní nebo o různé přírodní
i barevné stuhy, podklady pro věnce, drátky k upevňování plodů
a mnoho dalších nezbytných drobností. V sortimentu také bývá
velké množství okrasných dýní – od miniaturních plodů až po
obří několikakilogramové tykve.

Tuto kytici tvoří květy slunečnice prokládané svazečky přírodního lýka
a doplněné větvičkami arónie

Podzim je období, které září barvami. Než přijdou první mrazíky,
dokvétají letničky a trvalky, dorůstají dýně a dozrávají různé
plody. Většinu těchto květů a plodů lze využít při výrobě pestrých
dekorací jako jsou věnečky na dveře, kytice do interiéru, aranžmá
ke vstupu do domu a podobně.
Do kytic, které slouží k dočasné výzdobě domu a budou mít
přísun vody, volíme astry, jiřinky, chryzantémy, slunečnice,
hvozdíky, hledíky atd. Do trvanlivých dekorací, které budou bez
vody jako například věnce, si vybereme spíše plody jeřabin,
drobná jablíčka, plody mochyně, okrasnou kukuřici, kaštany
a z květů a listů pouze ty, které rychle zaschnou a ponechají si

Základ této kytice tvoří rozchodník, ke kterému byly přidány květy aster
a hledíků a doplněné větvičkami s nezralými ostružinami
Vázaná kytice, jejímž základem je proutěná konstrukce. Z květů byly
použity slunečnice odrůdy Sonja, krásnoočko a plody jeřabin
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™

Pokud nemáte čas na zhotovení dekorací nebo jen
potřebujete získat inspiraci, můžete si v našich zahradnických
centrech prohlédnout nebo i vybrat již hotové výrobky.

Jan Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů Šebrov

Co o nɛm nevíte?
Zajistɛte svým rostlinám klidný
zimní spánek tou nejlepší zálivkou,
která je pʁipraví na vegetaɑní klid.
Dopʁejte jim Kristalon!
Urɑený pʁímo k pʁezimování okrasných a ovocných dʁevin, rʑží, jahod
a k lepšímu vyzrávání pletiv.

Aranžmá bylo vytvořeny z pomponkovitých jiřinek, jednotlivé
stopky květů se vpichují do aranžovací hmoty, která je umístěna
v dekorativním obalu

Slaměný věnec je základem této dekorace na dveře. Věnec je
omotaný chmelem, pomocí skobiček byly upevněny okrasné
kukuřice a také plody jeřabin, umělá jablíčka jsou na drátcích a tak
se jednoduše vpichují do věnce. Umělé plody mochyně a stuha jsou
přichycené pomocí tavné pistole

Kristalon je jen jeden!
Do proutěného košíku vyplněného aranžovací hmotou je umístěna
okrasná dýně. Aranžmá je doplněno barvenými listy dubu, plody
jeřabin, oplodím z lískového ořechu a umělými jablíčky a žaludy

www.kristalon.cz
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Zamûﬁeno na interiér
Tentokrát se zamûﬁíme
na interiér. Nabízíme Vám
tradiãní ãeskou keramiku
ve vysoké kvalitû
a nadãasovém designu.
Historie této v˘roby sahá
aÏ do dvacát˘ch let
minulého století.

Pro v˘robu je pouÏíváno v˘hradnû ãesk˘ch
hmot i glazur, pﬁi v˘palu 1250 stupÀÛ Celsia.
Kolekce pro leto‰ní sezónu se soustﬁeìuje
na hranaté tvary ve studen˘ch barvách.
Nádoby jsou distribuovány do sítû
zahradnick˘ch center jiÏ více neÏ 15 let.

Za zmínku stojí i záruka mrazuvzdornosti, ale o tom zase nûkdy pﬁí‰tû.

KERAMIKA H + M Litohoﬁ, s.r.o. 675 44 Litohoﬁ 180, tel./fax: 568 422 618, mobil: 774 523 838
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Netkaná textilie–
nepostradatelný pomocník
Neotex, netkaná textilie, netkanka, agrotextilie… a řada dalších
výrazů se používá pro „látku“, kterou s úspěchem používáme
na záhonech našich zahrádek, bez které se ale neobejdou ani
velkopěstitelé zeleniny.
Využití netkaných textilií v zahradě je
opravdu široké. Každý již určitě zná
a využívá bílou netkanou textilii k rychlení
zeleniny, ale málokdo ji vyzkoušel při boji
proti škůdcům.
Bílou netkanou textilii lze s úspěchem
použít při ochraně rostlin před náletem
pochmurnatky mrkvové (způsobuje
červivost mrkve) nebo vrtalky pórové
(malé kukličky v pórku). Stačí neotexem
překrýt rostliny v době náletu, tedy ve
druhé polovině června, a na okrajích
přichytit do půdy zapichovacími kolíčky,
aby ji neodnesl vítr. Touto textilií
ochráníme rostliny také proti okusu zvěří
či náletu ptáků. Já osobně jsem tímto
stylem odradila zajíce, který mi chodil na
kapustu. Ten, kdo využívá předností bílé
netkané textilie, jednoznačně sklízí o 14
dnů dříve.
Kdo nechce stavět na zahradě složitý
fóliovník na rajčata a papriky, může
využít speciálně připravené tunely
z bílého neotexu – jednoduše se
navlečou na
rostlinu
a vznikne tak
její soukromý
„fóliáček“.
A černá
netkaná
textilie? Pokud
nechcete celý
víkend strávit
jen pletím

záhonů, pak vězte, že nejlepší pro to,
abyste si odpočinuli a jen se kochali ze
svých pěstebních úspěchů, je použít při
výsadbě rajčat, paprik, lilků, kedluben,
salátů a podobně černou netkanou
textilii, která má výborné mulčovací
schopnosti a zabraňuje růstu plevelů.
Další předností černého neotexu je jeho
schopnost zabránit nadbytečnému
odpařování vody, takže nemusíte tak
často zalévat. Je prodyšná, takže
nedochází k zapařování půdy a vzniku
krčkové hniloby i mnoha jiných
houbových chorob a plísní. Navíc je
možno přes tuto textilii i přihnojovat
rostliny rozpustnými hnojivy. Je tu ale
jedno úskalí: některé levné mulčovací
textilie nejsou ošetřeny proti UV záření
a mají malou gramáž, proto
se brzy na záhonech
rozpadnou a neplní
správně svou funkci.

Optimální a zkušenostmi zemědělců
prověřená netkaná textilie musí být UV
stabilní s gramáží alespoň 50g/m2.
V nabídce zahrádkářských prodejen
můžete nalézt také černé netkané textilie
s již předpřipravenými výseky pro
pěstování jahod, okurek nebo salátů.
Tady máte práci usnadněnou tak, že
nemusíte přemýšlet o správném sponu
(pěstební vzdálenosti) jednotlivých rostlin.
Pod jahodník rovněž můžete použít
černobílou netkanou textilii, která je
tvořena dvěma vrstvami bílé a černé
netkané textilie. Černá vrstva, kterou se
textilie dotýká půdy, má dobré mulčovací
schopnosti, urychlí růst sazenic, ochrání je
vůči promrzání v zimním období, zabrání
vysychání půdy či zaplevelení. Bílý povrch
naopak odráží sluneční paprsky a tím
nedochází k přehřívání půdy. Tento efekt
navíc pomáhá k dozrávání plodů, které
bývají ukryty pod listy. Pro svoji pevnost ji
lze několikanásobně použít. A to vše šetří
nejen váš čas, ale také vaše peníze….
Setkáte se ale i s béžovým zesíleným
neotexem. Používá se podobně jako bílý,
je ale o něco silnější. Velmi dobře se hodí
na překrytí rostlin na podzim, chrání je
proti namrznutí v zimním období, ale také
proti okusu zvěří, mrazovým puklinám na
kmenech stromů a zmírňuje i škody
způsobené krupobitím. Prostě pomůže
rostlinám přečkat i tu nekrutější zimu. Je
vodopropustný a hodí se rovněž pro
několikanásobné použití.
Stačí po zimě přeprat ho
v pračce a je na příští rok
zase připraven sloužit.

Ing. Zuzana Juranová
ZC s.r.o.
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Dekorace
Již od prvních měsíců letošního
roku pro vás v našich
zahradnických centrech
připravujeme nabídku dekorací
pro nastávající vánoční svátky.
Od našich tuzemských i zahraničních
dodavatelů pečlivě vybíráme novinky pro
následující sezonu, navštěvujeme výstavy
a pracujeme na objednávkách, takže v létě,
kdy většina našich zákazníků tráví čas u vody
nebo v lese, míří vánoční zboží již do našich
obchodů, kde šikovní aranžéři pilně pracují na

Trendy
letošních
Vánoc

jeho vystavení a co
nejlepším předvedení.
Pár obrázků z navštívených výstav
a dodavatelů vám chceme ukázat na této
stránce. Jsou od holandské firmy Kaemingk,
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která je jednou z největších
dodavatelů vánočních dekorací do
našich zahradnických center. Chceme
se s vámi podělit o nádhernou
atmosféru, kterou s sebou nastávající
vánoční čas přináší, a přiblížit vám
nové trendy.
Pro letošní Vánoce budou dominantní
krémové odstíny hnědé, béžové,
slonové kosti až po sněhově bílou se
stříbrnými odlesky. Všechny tyto
barvy působí velmi elegantně
a slavnostně a umocňují vánoční
atmosféru.
I pro příznivce tradičních vánočních
barev a motivů budeme mít
připraveno v našich
zahradnických centrech nejedno
překvapení. Všechny barvy lze
doplnit přírodními materiály,
které k Vánocům
neodmyslitelně
patří a dodají
dekoracím půvab
a přirozenost.
Přijte se včas podívat
do našich obchodů, kde pro
vás budou vystaveny vánoční
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trendy nejpozději od druhé
poloviny října, a nechte se
inspirovat pro výzdobu svých
bytů a domů. Naši aranžéři
vám mohou připravit
výzdobu v jednom barevném
tónu pro celý dům a pokud
sami rádi tvoříte, můžete si
u nás koupit vše potřebné
pro vlastní tvorbu.
Těšíme se na vaši návštěvu
v předvánočním čase.

Sylva Chládková
Chládek – zahradnické
centrum
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Ochrana

Podzimní péče
o dům i zahradu

FOTO PIXELIO

V současné době roste zájem
o skupinu výrobků z řad
enzymatických přípravků pro dům
a zahradu. Těmito přípravky můžeme
úspěšně řešit například zkrácení doby
kompostování, uvolnění ucpaného
odpadního potrubí, udržení čisté vody
v jezírkách nebo rozklad organických
nečistot v žumpách. Na trhu existuje celá řada výrobků z této
oblasti. Podívejme se nyní na zcela novou a velmi kvalitní řadů
prostředků pod názvem Envi.
Pro rok 2009 řada Envi zahrnuje osm výrobků. EnviComp
Komposty je určen k výraznému zkrácení doby nutné pro
kompostování. EnviDry Suché záchody je určen k rozkladu

organických nečistot v suchých záchodech. EnviFish Akvária
produkuje biologicky čistou vodu v akváriích. EnviGrease Rozklad
tuku slouží k rozkladu tuku na organické frakce. EnviLine
Odpady a sifony uvolňuje ucpané odpadní potrubí. EnviPond
Jezírka a vodní plochy zamezuje tvorbě řas a projasňuje vodu
v jezírkách. EnviSep Žumpy a septiky rozkládá organické
nečistoty v žumpách a septicích. EnviWaste Domovní ČOV
rozkládá nečistoty v domovních čistírnách odpadních vod.
Nicméně velmi oblíbených tématem poslední doby je
problematika jezírek a vodních ploch na našich zahradách.
Udržet křišálovou vodu v jezírku není úplně tak snadné,
a proto se nyní podívejme na tuto problematiku blíže.
Pro co nejdokonalejší vyčištění vody v jezírkách je nutné splnit
několik zásad či parametrů jezírka a dále použít vhodný
přípravek pro další udržení čisté vody. Jezírko by mělo mít
správné parametry, tj. mělo by být alespoň 1 m hluboké a mít
objem minimálně 3 m3. Nutné je rovněž použití kvalitní UV
lampy, která je důležitá pro zabránění tvorby zelené vody.
Přínosem je kvalitní biologická filtrace. Dobré výsledky má také
hladinový sběrač tzv. skimmer, který zajistí sesbírání veškerých
plovoucích nečistot jako je například listí nebo případné řasy
z vodní hladiny. Ideální pH vašeho jezírka by mělo být
v rozmezí 6,0-7,3.
Vlastním následným řešením k zamezení tvorby řas
a projasnění vody je nasazení přípravku EnviPond Jezírka a vodní
plochy. Přípravek obsahuje vysoký počet druhů bakterií, vysoký
počet bakterií na gram, speciální druhy enzymů a minerály
a vitamíny pro vylepšení zdravotního stavu ryb.
Přípravek EnviPond se vynikajícím způsobem hodí k nastartování
biologické filtrace a dokáže srovnat výkyvy pH během dne a noci.
K udržení rovnováhy a zamezení zhoršení stavu vody a už
vizuálně nebo biologicky je EnviPond vynikajícím řešením.

Kolem našim domovů se nejvíce na podzim zvyšuje výskyt
nežádoucích hlodavců, které si jistě nepřejeme potkávat v našich
domácnostech, garážích a hospodářských budovách. Hlodavci se
zpravidla hubí mechanickou nebo chemickou cestou.
Z chemických prostředků se na trhu vyskytuje několik druhů
požerových nástrah. Tyto nástrahy jsou účinné proti potkanům,
krysám a myším domácím a obsahují speciální
atraktanty, které přilákají hlodavce k nástraze.
Některé tyto produkty již obsahují hořké
ochucovadlo, které výrazně snižuje riziko
konzumace dětmi a domácími zvířaty. Příkladem
velmi kvalitních požerových nástrah jsou výrobky
Broditop GB – ve formě modrých pelet, Broditop
AB – ve formě modrých zrn, Broditop Měkká
návnada – ve formě měkké návnady v průhledných
sáčcích, Broditop Parafinové bloky – ve formě
voskových bloků.
FOTO PIXELIO
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Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.
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Radíme – doporučujeme – inspirujeme

Ochrana proti hlodavcům
Jak už to v chladnějších obdobích roku bývá, hlodavci se začínají stahovat do lidských
obydlí, sklepů a garáží. Z toho důvodu bychom vám rádi představili sortiment přípravku
na hubení a odpuzování hlodavců i jiných škůdců.
Na hubení hlodavců jako jsou myši nebo potkani
doporučujeme požerové návnady, které nabízíme ve
formě granulí, měkké návnady nebo parafínových bloků
z řady výrobků Ratimor nebo Effect.
Dále nabízíme široký sortiment pastí a odpuzovačů proti
nejrůznějším škůdcům. Podle místa a způsobu umístění si
můžete vybrat z několika druhů akustických odpuzovačů,
které jsou účinné proti drobným hlodavcům, kunám
i lasičkám.

Biologický fungicid Polyversum

Rakytník řešetlákový
(Hippophae rhamnoides)
Tento opadavý větší keř až menší strom má atraktivní
šedozelené čárkovité listy a v zahradách působí velmi
zajímavě až exoticky. Po odkvětu se na samičích
rostlinách tvoří oranžové plody, které dozrávají v září
až říjnu a vynikají neobyčejně velkým obsahem
vitamínů, minerálů a látek zvyšujících imunitu. Při
nákupu této rostliny je důležité vědět, že je nezbytné
vybrat jak rostlinu samičí, tak rostlinu samčí, aby došlo
k opylení.

Den s Fišerem
a Hankou K. Šebestovou
Fišer – zahradnické centrum s.r.o. Vás zve na druhý ročník
Dne s Fišerem, jež se bude konat v prostorách zahradnického
centra Fišer v Plzni v Lochotínské ulici, a to ve dnech
19. a 20. září 2009. V těchto dnech vám předvedeme různé
druhy aranžmá ve spolupráci našich floristů s floristkou
Hanou Kindelmannovou Šebestovou – čtyřnásobnou mistryní
a firmou Florasis – dodavatelem aranžovacích hmot.

Biologický fungicid Polyversum je staronový přípravek
na ochranu rostlin proti plísňovým chorobám. Mnozí
z našich zákazníků ho dobře znali a často používali. Nyní
se po delší přestávce opět dostává na pulty našich
zahradnických center.
Polyversum obsahuje houbový mikroorganismus, který
působí aktivně i pasivně. Aktivně napadá spory patogena
a pasivně působí ztluštěním buněčných stěn ošetřované
rostliny. Průkazný je i efekt růstové stimulace, což
rostlinám umožňuje lépe překonávat nepříznivé
podmínky prostředí.
Polyversum nevyžaduje žádnou ochranou lhůtu. Nelze jej
předávkovat ani není jedovatý. Aplikovat jej můžete jak
se zálivkou, tak je možné ho použít k suchému moření
osiva.

Připravil Jan Chládek
Chládek zahradnické centrum

19. září 2009
10.00 – 18.00 floristická
show pro širokou
veřejnost
20. září 2009
12.00 – 15.00 floristická
show pro floristy
a obchodní partnery
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Okrasné rostliny

Koncert pro vítr

a stébla

Až donedávna byly okrasné trávy na zahradách spíše vzácností.
V poslední době se to změnilo: všimli si jich zahradní architekti
i majitelé zahrad. Řeč je o vzrůstných okrasných travinách.

Pampas dvoudomý

O místo, které si ozdobnice, bezkolenec,
třtina a jejich příbuzní získali, už
nepřijdou. Jen si zkuste záhon, skupinu
trvalek či pohledové místo v trávníku
představit bez jejich dekorativních listů
a jemných stébel nebo lat: něco důležitého
by tu chybělo. A co teprve v zimě, když
šedivou zahradu zasype sníh. V smutném
ročním čase jsou husté trsy jedním z mála
ostrůvků, na které stojí za to se podívat.
A když zafouká vítr, jsou i slyšet.

Dochan psárkovitý

Třtina

14

Bezkolenec rákosovitý

Chrastice rákosovitá

Ve skupině okrasných trav a jejich
příbuzných, travin z čeledi šáchorovitých
a sítinovitých, se najdou desítky rodů
s nespočtem druhů a odrůd. Jsou mezi nimi
letničky i dlouhověké trvalky, drobné druhy
vhodné jako doprovod i nepřehlédnutelné
dominanty. Právě jim se budeme
v následujícím textu věnovat.
Vzrůstné trávy mohou kralovat smíšenému
záhonu, opticky oddělit a zaclonit terasu či
místo posezení nebo růst solitérně
v trávníku – pokaždé budou na správném
místě. Sluší jim to v tradiční venkovské
zahradě právě tak jako v městské
předzahrádce, ale opravdu doma jsou
v moderní zahradě, kde jejich jemné linie
dokonale souzní s geometrickým
uspořádáním. Na půdu nejsou náročné:
vyhovuje jim běžná, výživná zahradní
zemina. Slunomilné druhy pocházející ze
stepí dávají přednost chudé, dobře
provzdušněné půdě, zatímco stínomilné
trávy, jejichž domov je v lese, vyžadují
půdu s vyšším obsahem humusu.
Pokud jde o péči, omezuje se vlastně jen
na jeden základní úkon: jarní sestřižení
listů a stébel těsně nad zemí. Při tom dejte
pozor, abyste nepoškodili pupeny, které
jsou už připraveny k vyrašení. Na podzim
rostliny nestříhejte – připravili byste se
o okrasu zimní zahrady a trávy byste

Ozdobnice čínská
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zbavili přirozené ochrany před nepříznivým počasím. Většina druhů
a odrůd také bez problémů přezimuje, potíže jim může působit jen
zimní vlhko. Výjimkou je pampas dvoudomý, který potřebuje zimní
kryt.
Ideální čas pro výsadbu je na jaře, ale kontejnerované rostliny,
které se běžně prodávají, můžete vysazovat po celou sezonu.
Na jaře je také dobré rostliny přihnojit bu kompostem, nebo
minerálním hnojivem.

Už vím, jak ochránit
trávník
před zimou ...

Zajímavé druhy a odrůdy
Pampas dvoudomý (Cortaderia selloana) Listy vysoké až metr
a stébla přesahující dvoumetrovou výšku, na nichž se koncem léta
objevují husté, stříbřitě zbarvené laty. Jedna z nejnáročnějších trav:
vyžaduje teplo, chráněné stanoviště a výživnou, propustnou půdu.
Na podzim svažte zelené listy a stébla a kořeny zakryjte listím,
chvojím a fólií, která zabrání pronikání vody. Na zahradě je to
vynikající solitéra; v chladných regionech je lepší pampas pěstovat
v nádobě. Odrůdy: ’Aurea’ – hnědé květy, ’Pumila’ – vysoká 100
cm, ’Weisse Feder’ – bílé pérovité laty.
Ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis) Hustě trsnatá tráva
s množstvím kultivarů, vysokých od 150 do 250 cm. Teplomilná,
mrazuvzdorná tráva vyžadující výživnou propustnou půdu a slunné
stanoviště nebo jen mírné zastínění. Vhodná jako solitéra i do
trvalkových záhonů. Odrůdy: ’Gracillimus ’ – výška trsu do 150 cm,
listy s bílou žilkou; ’Ferner Osten’ – trs vysoký 60 cm, červená
stébla i květy; ’Graziella’ – trs vysoký do 80 cm, červené podzimní
zbarvení; ’Silberturm’ – výška trsu až 200 cm, stříbrné listy;
’Variegatus’ – štíhlé trsy vysoké až 160 cm, zelenobíle pruhované
listy; ’Zebrinus Strictus’ – vzpřímený růst, až 180 cm, žlutozeleně
pruhované listy.
Bezkolenec rákosovitý (Molinia arundinacea) Vzpřímeně rostoucí
tráva, kvete v červenci a srpnu, výška až 120 cm. Je odolný
a mrazuvzdorný, daří se v každé zahradní půdě; snese i polostín,
ale lepší je slunné stanoviště. Je vhodný na záhony, vřesoviště, jako
podrost pod dřeviny i jako solitéra. Odrůdy: ’Moorhexe’ – tmavě
zelené listy, na podzim žluté až rezavé zbarvení; ’Variegata’ –
nízký, žlutobíle panašované listy.
Dochan psárkovitý (Pennisetum alopecuroides) Trsnatá tráva
s úzkými listy, válcovitá květenství se objevují v září. Vyžaduje
slunné stanoviště a propustnou půdu; v prvním roce po výsadbě trs
přikryjte, v následujících letech přezimuje bez problémů.
Do trvalkových záhonů, pod dřeviny i jako solitéra. Odrůdy:
’Compressum’ – hustý trs, žluté podzimní zbarvení; ’Herbstzauber’ –
podzimní květy, nápadné červenohnědé podzimní zbarvení;
’Japonicum’ – husté trsy, pozdní kvetení, žluté podzimní zbarvení.
Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) Výběžkatá tráva
vysoká až 2 m; v červnu a červenci se objevují dlouhé úzké
laty.Vyžaduje čerstvou až vlhkou půdu (v přírodě roste na březích
vod) a slunné až polostinné stanoviště. Mrazuvzdorná, nenáročná,
ale za sucha vyžaduje zálivku. Pozor, rozrůstá se! Odrůda: ’Picta’ –
výška až 120 cm, zelenobíle pruhované listy, snese i sucho.
Kavyl (Stipa) Několik druhů trsnatých trav s úzkými listy
a nápadnými „vlajícími“ květenstvími. Druhy: kavyl vousatý (Stipa
pulcherrima) – výška trsu 30 cm, stébla až 1 m, laty s dlouhými
stříbrnými osinami, suché slunné stanoviště; kavyl vláskovitý (Stipa
capillata) – trsy vysoké 60 cm, stébla až 120 cm, v červenci
rozkvétají laty s dlouhými osinami, slunce, teplo, sucho; kavyl
obrovský (Stipa gigantea) – trsy 60 cm, stébla 1,2 m, žluté laty se
stříbřitými osinami; náročný na teplo, hůře přezimuje, vhodný jako
solitéra na chráněná stanoviště.
Ing. Štěpán Šmerda

Zahradnictví Líbeznice

POHODOVÝ SYSTÉM
PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK

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

Partner v péči o trávník
vník

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

Okrasné rostliny

Znáte montbrécii? Pokud ne,
představte si zmenšený mečík –
a máte jasno.

Montbrécie (Crocosmia, říká se jí také křešina) je
jednou z cibulovin, které bývají na zahradách
k vidění jen málokdy, ačkoli ji znaly už naše
babičky. Škoda: krásou i barevností se s přehledem
vyrovná svým populárnějším příbuzným, a pokud
jde o nároky, podobá se oblíbeným mečíkům či
jiřinkám. A hlavně: díky drobnějšímu vzrůstu (podle
odrůdy dosahuje výšky 60 až 100 cm) se skvěle
hodí do malých předzahrádek, na zahrady, kde není
místa nazbyt, anebo do nádob.
Svým vzhledem montbrécie nezapře příslušnost
k čeledi kosatcovitých. Z trsu úzkých listů vyrůstá
bezlistý stonek, jenž nese několik hroznů květů
v zářivých barvách: mohou být žluté (například
odrůda ’Emily McKenzie’ a ’George Davison’), jasně
oranžové (’Babylon’), červené (’Lucifer’)
i hnědočervené. Objevují se v červenci a otevírají se
postupně až do
podzimu.
Podobně jako mečíky
nejsou ani montbrécie
plně mrazuvzdorné,
i když v teplých
oblastech zimu přežijí.
Hlízy se vysazují během
dubna, nyní vám
v našich zahradnických
’George Davidson’
centrech nabízíme

’George Davidson’

’Emily McKenzie’
rostliny právě kvetoucí, pěstované
v kontejnerech. Ideální je pro ně teplé,
chráněné stanoviště na plném slunci s lehčí
propustnou půdou. Odstup mezi rostlinami
by měl být asi 15 centimetrů, hloubka
výsadby 5 až 8 centimetrů.
Během vegetace rostlinu přihnojte
minerálním hnojivem, za sucha
nezapomeňte na zálivku.
Po prvním mrazíku, na přelomu října
a listopadu, hlízky vyjměte ze země
a přeneste je k přezimování do chladného
sklepa, kde nemrzne. V teplých oblastech
’Babylon’
mohou montbrécie v propustné půdě
a pod krytem přezimovat i venku.
Chcete-li to zkusit, neseřezávejte na podzim zaschlé stonky: mohly by se stát
vstupní branou pro hniloby. Seříznutí tedy odložte až na jaro. Ponecháváte-li
rostlinu na záhoně celý rok, měli byste ji jednou za tři roky přesadit.
Montbrécie se hodí na smíšený záhon, do sousedství dalších slunomilných
trvalek i okrasných trav; nejlépe vyniknou ve větších skupinách. Sluší jim to
také v blízkosti zahradního jezírka a lze je pěstovat v nádobách. A když už
vám rozkvetou, nařežte si pár květů do vázy – nebudete litovat!

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbezníce
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Nezapomeňte na podzimní hnojení !
PODZIMNÍ
NPK S GUÁNEM

NPK S GUÁNEM

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

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

4kg,5

10
kg

KOŇSKÝ HNŮJ

KA
N
VI
O

6kg
10
kg

3kg

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

EXPERT Podzim
trávníkové hnojivo

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

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

6kg

3kg

1kg 2kg,5 5kg

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

N

3kg

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

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

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

25
kg

2kg,5 5 kg

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

HOŠTICKÝ HNŮJ

HOŘKÁ SŮL

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

Minerální hořečnaté hnojivo
16% MgO

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

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

1kg

PODZIMNÍ HNOJIVO
pro jehličnany

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

Minerální hořečnaté hnojivo
31% K2O + 14% MgO

Použití:

2kg,5

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

Obsahuje Hořkou sůl

Výrobce:

0,5 l
Váš dodavatel:

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

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

ZC s.r.o.
Jiráskovo předměstí 633/III
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 384 370 900, fax: 384 370 912
e-mail: vo@zc.cz, www.zc.cz
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Ovocné stromy

Novinky mezi jabloněmi
Tento článek je určen těm z vás, kteří rádi zkoušíte něco
nového, a už se jedná o metody či odrůdy. Nabídneme vám
novinky, které jsou již na našem trhu k dostání.
Posledním hitem mezi ovocnými stromky
jsou sloupovité jabloně, takzvané balerínky.
Tyto stromky lze úspěšně pěstovat
v nádobách i ve volné půdě. Můžete jimi
ozdobit své balkony, lodžie i terasy a sklízet
chutné ovoce. Z poměrně širokého
sortimentu vás seznámím se dvěma
odrůdami – Kordonou a Pidi.
Kordona je raně zimní rezistentní odrůda,
sklízíme koncem září. Plody jsou střední,
široce kuželovité, krémově žluté
s karmínově červeným líčkem, konzumně
dozrávají v prosinci, vydrží do ledna i déle.
Chu mají navinule sladkou, příjemně
aromatickou, dobrou. Dužnina je krémová,
křehká, jemná a šavnatá. Kordona má velmi
slabý růst sloupovitého charakteru. Vůči
strupovitosti je rezistentní, padlím trpí jen
málo. Na polohu je méně náročná.

Pidi je podzimní odrůda. Plody jsou střední
až velké, kulovitě kuželovité, krémově žluté
s červeným žíháním a líčkem sklízíme
v září. Konzumně zralé jsou ihned, vydrží
do ledna i déle. Chu mají sladce navinulou.
Stromek roste slabě,
je méně náročný na
polohu, velmi odolný
proti strupovitosti.
Jedná se o pěstitelsky
nenáročné odrůdy,
které nepotřebují
ochranu proti
chorobám a je možné
je pěstovat při použití
velmi jednoduchého
řezu. Lze je doporučit
zejména pro drobné
Pidi
pěstitele.
Za pozornost stojí
také další odrůdy jabloní – Najdared,
Šampion Reno 2 a Breaburn Red.
Najdared je červený mutant odrůdy Idared,
s mnohem lepšími chuovými i barevnými
vlastnostmi než původní odrůda. Plod je
velký, červený, šavnatý a není tak výrazně
tvrdý jako u původní odrůdy. Vstupuje velmi
brzo do plodnosti a může se pěstovat na
všech podnožích, jelikož to je velice úrodná
odrůda. Sklízí se v první polovině října
a velmi dobře se skladuje až do příští sklizně.

Najdared

Kordona
Braeburn

Šampion Reno 2 je červený mutant
odrůdy Šampion, jehož předčí
kvalitou, vybarveností plodů i lepším
zdravotním stavem. Plody jsou
výrazně červené, aromatické, velmi
chutné a obsahují mnohem více
cukrů ve srovnání s původní
odrůdou. Sklízí se ve druhé polovině
září. Ovoce se dá dobře skladovat,
ale v neřízené atmosféře pouze do
ledna, takže je to výborná odrůda
hlavně na Vánoce.
Breaburn Red je červená mutace
původní odrůdy. Plody jsou velké,
výrazně červené, vejčitého tvaru
s výrazným žebrováním. Plodit začíná
velmi brzo. Je to odrůda, kterou je
možné pěstovat na všech podnožích
a ve všech tvarech. Doporučuji na
slabě vzrůstných podnožích M-9,
M-26 ve tvaru štíhlého vřetena nebo
zákrsku. Odrůda se velmi dobře
skladuje, v řízené atmosféře vydrží
až do května.

Petr Cerha
Ovocná školka
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Pokojovky
Zimní zahrada přestává být v posledních
letech nedosažitelným luxusem a stává
se hodnotným doplňkem rodinného
domu zlepšujícím životní styl a kvalitu
bydlení. Na plném světle se rostlinám
výborně daří a díky nim uběhne zima
rychleji než obvykle.

Krásy
zimních zahrad
Asparagus

Dracaena

Tradiční zimní zahrady bývaly jako
nevytápěné letní místnosti
využívané od jara do podzimu.
Skutečnou zahradou se však stává
tato místnost až v zimě,
protože nabízí optimální

20

Chraysalidocarpus

Laurus

podmínky pro pěstování pokojových
rostlin. Poskytuje totiž rostlinám nejvíce
světla ze všech prostor v domě.
Podle převládajícího teplotního rozmezí
lze zimní zahrady rozdělit do tří skupin.
Pro každou z nich jsou vhodné jiné
rostlinné druhy.
Teplé zimní zahrady s teplotou 15 – 25 °C
se výborně hodí pro rostliny pocházející
z tropů. Tyto prostory obvykle
charakterizuje i vyšší vzdušná vlhkost.
Čím je teplota vyšší, tím více je třeba
větrat a zalévat. Lze tu úspěšně pěstovat
nejrůznější druhy palem (Phoenix,
Washingtonia), dracény, juky, citrusy,
banánovníky, fíkusy, filodendron,
Aglaonema, výborně se tu bude dařit
i vlhkomilnější pokojové zeleni, jako je
lopatkovec (Spathiphyllum), Marantha,
Calathea, Alocasie, kapradiny, ibišek,
papyrus, kávovník a jiné.
Středně teplé zimní zahrady s teplotami
v rozmezí 5 – 15 °C jsou vhodné pro

ZZC_podzim 2009:Zpravodaj

17.8.2009

23:43

rostliny, které snesou střídání teplot
podle typu ročního období. V létě může
v takovýchto zahradách rtu teploměru
ukazovat teplotu až okolo 40 °C, naopak
v zimě klesá až na pouhých 5 °C, což je
ideální pro rostliny původem z Austrálie,
Nového Zélandu, Jižní Ameriky nebo
Afriky. Důležité je, aby tyto rostliny měly
své kořeny vždy v teple. Do této zimní
zahrady můžete umístit citrusy,
mučenky, jasmín, strelície a jiné.
V chladné – nevytápěné zimní zahradě
se většinou dobře daří rostlinám
pocházejícím z oblasti Středomoří.
V období extrémních mrazů by teplota
v zimní zahradě neměla klesat pod
nulu, je třeba rostlinám trochu přitopit.
Můžeme zde pěstovat například myrtu,
rozmarýn, vavřín, oleandry, velkokvěté
pelargónie, Fatzia nebo Callistemon.
Při výběru rostlin bychom neměli
zapomínat na druhy zajímavé netradiční
barvou nebo strukturou listů. Odlišné
tvary listů působí velmi poutavě. Velmi
zajímavé jsou rostliny, jejichž listy mají
barvu bordó či žlutavý odstín (například
Croton). Ozdobou každé zimní zahrady
jsou kvetoucí druhy. Zahrada, i ta
zimní, totiž bez květů působí smutně
a méně atraktivně. Vybírejme
dlouhokvetoucí druhy jako Phalenopsis,
Bromelia, Guzmania, Aeschynanthus.
Pro labužníky nabízíme v našich
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prodejnách různé druhy masožravých
rostlin.
Kromě oka můžeme v zimní zahradě
potěšit i nos díky eukalyptu, jasmínu,
myrtě nebo rozmarýně. Vůně těchto
aromatických rostlin se obyčejně
uvolňuje nejvíce na slunci a v době
květu.
Nebudete-li si při výběru rostlin jisti,
zahradníci v našich zahradnických
centrech vám ochotně poradí.

PRAKTICKÝ RÁDCE
NA CELÝ ROK

Naa Malhocká, Martina Křížová
Flóracentrum Ferenčík
Foto Holandská květinová kancelář

Zahradnický
kalendář

2010

● rady a návody pro péči
●
●
Cattleya

●
●

o zahradu
každý měsíc tipy na okrasné
rostliny
přehledné kalendáře pro péči
o konkrétní druhy rostlin
pranostiky, termíny výstav,
tipy pro lunární zahradničení
240 stran,
doporučená cena 179 Kč
Tipy

KVĚTEN

S herbicidy
opatrně

Halézie

Také halézie (Halesia carolina) nepatří
v našich zahradách mezi příliš obvyklé
dřeviny, přestože je spolehlivě otužilá. Jedná se
keřovitý, méně vzrůstný stromek s nápadnými,
zvonkovitými květy bílé barvy uspořádanými
ve svazečcích. Důležité je teplé a slunné
stanoviště s humózní, mírně kyselou půdou.
V ideálním případě by měla být dolní část
zastíněna. Halézie je díky svým krásným
květům a štíhlému vzrůstu solitérní dřevinou
určenou na pohledově exponovaná stanoviště.

ČERVEN
28
13:54 Vodnář

Dřišťál úzkolistý

PONDĚLÍ

Tento stálezelený druh dřišťálu (Berberis x stenophylla) vykvétá
v květnu nápadně žlutými, slabě vonnými hrozny květů, které se
na podzim mění v černé ojíněné plody. Podobně jako jiné
stálezelené dřišťály se daří na polostinném stanovišti chráněném
v zimě před vysušujícími větry, vhodná je i zimní přikrývka
chvojím. Řez se omezuje pouze na odstranění suchého dřeva.
Hodí se do vřesovišť, do korun zídek, skalek či do svahů.



27.

Přípravky na hubení veškeré
nežádoucí vegetace, totální
herbicidy, mohou být v rukou
méně zkušeného zahradníka
nebezpečnou zbraní. Protože
postřiková kapalina je
bezbarvá, může zasáhnout
i porosty, které nejsou určeny
k likvidaci. Jak se projevila
špatně těsnící tryska
postřikovače na trávníku při
ošetřování plevelů ve
štěrkové cestě, ukazuje
obrázek. Podobné "rány" se
špatně a dlouho hojí, často
nezbude než poškozené
místo znovu dosít. Totální
týden
herbicidy proto aplikujeme
velmi obezřetně, za
bezvětrného počasí a pomocí
spolehlivé techniky.

přirychlit umístěním do
skleníku. Kromě povíjnice
(na obrázku) pěkně
kvete také kvamoklit,
kobea, tunbergie, hrachor,
lufa či mina, stejně vhodné
jsou ale také fazole nebo
některé exotické okurky.
Při výsadbě a zavádění
sazenic k oporám dbáme
na to, zda je rostlina
pravotočivá (chmel) nebo
levotočivá (fazole).

o

C

o

C

Vodnář



ÚTERÝ

C

Petr a Pavel

30

Popínavé letničky jsou
ideálními rostlinami pro
sezónní zakrytí
nevzhledného plotu, zdi,
nebo třeba altánu, pergoly
a podobných konstrukcí.
Řada z nich se dobře
pěstuje také ve větších
nádobách. Protože
poměrně rychle rostou, jen
málokdy se prodávají jako
předpěstované sazenice.
Začátkem měsíce si je
proto vysejeme přímo na
stanoviště, při pěstování
v nádobách můžeme

C

Lubomír

29

Vzhůru
k výškám

Vodnář

Trávník laděný do gala

Nádhernou sytě zelenou barvu nabízí travní směs Gala tmavozelený
 C
trávník z řady Profi-Line. Traviny obsažené v této směsi zůstávají od
STŘEDA
Co červen přidá do klasu, červenec
přírody po celý rok tmavě zelené a svou barvu si zachovávají dokonce
nažene v času.
o
i v zimě.
Velmi dekorativní druh česneku (Allium
C Díky tomu se trávník stává středem pozornosti a zelenou oázou
lákající k odpočinku. Celoročně nabízí reprezentativní rámec, který
karataviense) zaujme nejen kulatým
zvýrazňuje okolní záhony s barevnými letničkami a kvetoucími okrasnými
květenstvím typickým pro okrasné
dřevinami. Gala tmavozelený trávník lze samozřejmě užívat stejně jako
česneky, ale i ozdobnými širokými listy
každý jiný okrasný trávník.
s kovovým leskem, které vydrží dlouho do léta.
Květní okolík je vysoký jen kolem 20 cm
a vystupuje jen nízko nad listy. Patří mezi naše
Romantické, bohatě a dlouho kvetoucí. Pro své malé, kompaktní rozměry jsou hrnkové
nejranější česneky, vykvétá často již v dubnu.minirůže ideální k rozveselení nudných zákoutí. Mají kompaktní tvar keříku, jsou
Snáší také mírné zastínění. Nejlépe vynikne hustě olistěné a mají drobné kvítky, které mohou být jednoduché, poloplné a plné.
Hrnkových růží existuje asi dvacet různých odrůd. V současné době jsou nejžádanější
v menších skupinách na skalkách nebo
velkokvěté.
v blízkosti vodní plochy.

Česnek karatavský
Šárka

Pokojovky (6)

Růže

98

Jsou to odolné rostliny, která se rychle aklimatizují a bohatě vykvetou. Ačkoliv jde
o pokojovou rostlinu, bude se jí stejně dobře dařit i na terase nebo na balkóně. Po
odkvětu ji můžeme přesadit na zahradu, nikdy ale na místo, kde dříve rostly jiné růže.
Nové rostliny by mohly napadnout
choroby, jejichž zárodky mohly zůstat
v půdě.
Hrnkové růže jsou poměrně nenáročné,
mají rády dostatek světla a vyhovuje jim
i oslunění. Pokud jsou ale na plném
slunci, musejí se zalévat denně. Jednou
za čtrnáct dní jim dopřejeme trochu
hnojiva a kořenový bal udržujeme vlhký.
Je možné je brzy zasadit do volné půdy,
protože snesou i menší mrazy. Pokud
rostlinu po odkvětu seřízneme asi na
výšku 5 cm, obrazí a za několik měsíců
opět vykvete.

93

Rostlina měsíce

Včely, které možná neznáte

K

romě včely medonosné,
která se chová v úlech
a poskytuje kromě dalších
produktů med, existuje také
velmi početná skupina
samotářských včel (kutilek),
kterých u nás žije několik stovek
druhů. Ačkoliv žijí spíše
nenápadně, představují
významný prvek druhové
rovnováhy v přírodě a mají
význam pro opylování mnoha
druhů rostlin. Některé rostliny
dokáží samotářské včely
opylovat dokonce dokonaleji
než včela medonosná. Protože
v zahradách stále ubývá
medonosných včel, mohou být
jejich samotářsky žijící příbuzné
vítanou alternativou pro opylení
zahradních rostlin.
Zednice rezavá (Osmia rufa) je
nejhojnějším druhem
samotářských včel. Mladí
jedinci vylíhlí loni na podzim
jsou aktivní od března do
června a dokáží opylovat

medonosná, zejména při
opylování vojtěšky. Její květ je
totiž utvořen tak, že když se
včela medonosná snaží do
květu proniknout, dostane110
ránu
do hlavy o síle desetkrát větší
než je její váha. Čalounice je
však proti tomuto mechanismu
odolná, takže s opálením
problém nemá. Díky tomu se
v posledních letech provádějí
nejrůznější opatření pro její

podporu, podobně jako pro
udržení šedosrstky tolicové

(Rhophitoides canus) v blízkosti
vojtěškových porostů.
Včely samotářky se zdržují
v rozmanitých hnízdech –
v zemi, ve stéblech rákosu,
dutinách střešních tašek,
dřevěných trámech,
v prázdných ulitách hlemýžďů,
v opuštěných chodbách po
larvách dřevokazného hmyzu
apod. Jednoduchý přístřešek
dokáže samotářky do zahrady
přilákat a pokud v něm vyvedou
potomstvo, máme o opylování
I
postaráno.

nadzemní část zkrátit asi na polovinu
a obalit netkanou textilií. Nezbytná je
nastýlka slámou nebo kůrou ke
kořenům, případně ještě zakrytí rostliny
proti srážkám.
I
Leukotoe můžete zakoupit v prodejnách
Sdružení zahradních center CS

Náš tip:
Ibišek bahenní lze pěstovat také ve větší
nádobě a na zimu ji přemístit do místnosti
s teplotou kolem 10 oC. Vhodné je také
zapuštění květináče do půdy ve skleníku.
ovocné stromy rychleji
a kvalitněji než včely
medonosné.
Také čalounice mateřídoušková
(Megachile rotundata) je
výkonnější než včela

145
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Musa

Zakoupíte ve svém
zahradnickém centru
nebo na
www.zahradnickykalendar.cz
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NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

Rohože z přírodních materiálů

Doporučení, které nezklame

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

Kombinované přípravky
na ochranu rostlin

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.

SviluStop

PadlíStop

Kombinace přípravků, které velmi rychle a zároveň
dlouhodobě hubí veškerá
vývojová stádia svilušek

Prostředek určený k ochraně
okrasných rostlin a dřevin
proti padlí a listové skvrnitosti obsahující fungicid Topsin

Optikombi
Kompletní balíček pro celoroční ochranu a výživu rostlin – pro broskve a meruňky, jádroviny, jahody, švestky a třešně, vinnou révu, okrasné rostliny.

Vřes
Rohož vyrobená
z vřesovištních
rostlin.

Rosenmix
Kombinace přípravků k ošetření růží
proti černé skvrnitosti, padlí, rzi
(Baycor) a proti savým a žravým
škůdcům růží (Decis Mega)

PukliStop

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.

Souprava pro ošetření okrasných rostlin
proti puklicím červcům a štítenkám s vysokou vedlejší účinností proti mšicím,
molicím a sviluškám

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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Zahradnictví u Kopřivů Šebrov
Během dvou let, které uběhly od posledního představení našeho
zahradnického centra ve Zpravodaji, proběhla řada změn
a úprav. Domníváme se a pevně věříme, že tyto změny přivítali
i naši stálí zákazníci.
Nejvýraznější změnou je rozšíření venkovní prodejní plochy.
Nově využívaný pozemek o výměře 1200 m2 nám umožnil
rozšířit sortiment, uvolnil prostory v původní části zahradnického
centra a dovolil nabídnout vzrostlé
keře a stromy z vlastní školky.
Právě zahájení sklizně v okrasné
školce je druhou nejvýraznější
změnou posledního období. Nově
nabízíme vzrostlé vlastní výpěstky
v širokém sortimentu, vysoké
kvalitě a za přijatelnou cenu.
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Dokončili jsme dláždění chodníků
v prostorách centra a zpřístupnili jsme
pro nákupní vozíky
celou prodejní plochu. Zvětšení
vydlážděné plochy umožnilo zvýšit počet
nákupních vozíků a odstranilo jeden
vleklý problém – čekání na volný vozík už
patří k minulosti.
Ke změnám došlo a stále dochází
i v zastřešené části centra. Původně
výrobní skleníky jsou nyní využívány pro
prodej. V prvním nabízíme plastové
a keramické nádoby spolu se sortimentem kaktusů a sukulentů,
v dalším pokojové rostliny a poslední z výrobních skleníků slouží
jako víceúčelová krytá plocha. Na jaře v něm nabízíme teplomilné
letničky jako jsou Begonie a Impantiens, na Vánoce Poinsetie
a po zbytek roku pokojové rostliny. Po dobu konání našich
tradičních květinových akcí zde obvykle probíhá program,
například ukázka květinové vazby, dětský program, vytváření
vánočních nebo velikonočních dekorací.
I když původní stará část zahradnictví slouží dnes jen k prodeji,
k omezení vlastní výroby nedošlo. Produkce rostlin se přesunula
do nově postavené části a plánujeme její další rozšíření. Jsme
přesvědčeni, že právě vlastní výroba nám umožňuje odlišit se od
ostatních a díky ní se těšíme přízni a zájmu zákazníků.
Změny, které jsme v posledních dvou letech udělali, nejsou
konečné. Stále přemýšlíme, jak zákazníkům zpříjemnit návštěvu

N
POZVÁ KA
ÁV
NA N ŠTĚVU

našeho zahradnického centra. Při
dalším letos plánovaném rozšíření
plochy počítáme s dětským
koutkem a posezením spojeném
s občerstvením.
Od letošního léta prodáváme
celoročně i v neděli. Zájem
zákazníků je velký a řada z nich
k nám přijíždí i ze vzdálenějších
míst naší republiky, třeba v rámci
svého výletu do nedalekého
Moravského krasu.
Majitelé a zaměstnanci zahradnického centra v Šebrově se těší na
Vaši návštěvu!

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Podzim 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 24.8.2009.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Zahrad
●

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

● Teplice

Most

Bakov nad Jizerou
● Jičín
●
Líbeznice ●
● Praha

Plzeň ●

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

● 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

nictví u Kopřivů

●

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

