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Pokojové rostliny

Síla květu

vánočního

kaktusu
Schlumbergera, známá také jako
vánoční kaktus, několik měsíců
spokojeně dřímá, a potom vyraší
v rychlém sledu pupeny tak, že to
vypadá, jako by jeden květ vykvétal
z druhého. Rostlina nejvíce kvete
mezi listopadem a lednem, takže je
ideální pro zpříjemnění nejkratších
dní v roce.
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Schlumbergera byla pojmenována po francouzském sběrateli
kaktusů Frederiku Schlumbergerovi, který ji objevil
v jihoamerických pralesích vysoko v korunách stromů.
Schlumbergera byla dovezena z Brazílie do Anglie a na
evropský kontinent roku 1817.
Velikost rostliny určuje počet květů – menší exempláře jich
mají okolo 25, naproti tomu velké rostliny mohou být pokryty
i stovkami květů. V předvánočním období nabízíme rostliny
v bohatém spektru barev od bílé přes krémovou, jemně žlutou,
lososovou až růžovou či červenou. Navíc díky různým
doplňkům může vánoční kaktus krásně zapadnout do celkové
vánoční výzdoby vašeho bytu.
Podobně jako jiné kaktusy vyžaduje Schlumbergera jen
minimum péče. Vyhovuje jí světlé stanoviště a přiměřená, spíše
mírná zálivka – zatímco na přemokření reaguje zahníváním
a shazováním poupat, lehký přísušek jí vyloženě prospívá.
Kořenový bal však nesmí nikdy přeschnout! Po nasazení květů
a v průběhu kvetení je vhodné rostlinu každý týden mírně
přihnojit. Po odkvětu dopřejeme rostlině klidové období –
přeneseme ji na světlé, ale chladnější místo s teplotou do
15 oC, přestaneme hnojit a zaléváme jen velmi mírně. Během
léta zálivku na měsíc zcela vynecháme. Pak kaktus postavíme
na chladnější místo, začneme zalévat a mírně přihnojovat,
čímž podpoříme tvorbu květů.

fantastické barevné plochy, které se stanou dominantou pokoje.
Můžete je umístit na stůl, na okenní parapet nebo na podlahu před
balkonové dveře.
Schlumbergera se také velmi snadno množí: z výhonu uštípneme
řízek asi s pěti články, necháme chvíli zaschnout a zasadíme
vzpřímeně do substrátu pro množení. Zaléváme jen velmi mírně.

Text a foto Holandská květinová kancelář

Ačkoli vánoční kaktus je sám o sobě velmi dekorativní
pokojovou rostlinou, jeho krása vynikne také v zajímavých
kombinacích, z nichž některé vidíte na obrázcích. Velmi
efektní je vytvoření větší plochy z rostlin umístěných do ploché
misky těsně k sobě – květy se postupně rozvíjejí a vytvářejí
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Dekorace
K Vánocům pro mnohé jistě
neodmyslitelně patří červená
barva, která podtrhuje slavnostní
atmosféru. Letošní trend ale zvolil
krémové barvy od světle hnědé
přes tmavší odstíny
až po šedou, stříbrnou, zlatou
a slonovou kost. Malou
ochutnávku z vánočních dekorací
jste mohli vidět už v minulém
čísle našeho Zpravodaje.

Krémové

Vánoce
Všechny zmíněné barvy společně
v kombinaci působí velmi luxusně
a svátečně. Nesmíme opomenout také
purpurové barvy od starorůžové až po
tmavě fialovou, které se výborně doplňují
s šedými a stříbrnými odstíny.
Mezi vánoční dekorace patří také svíčky,
které vnesou do vašich domovů pocit
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tepla a umocní vánoční náladu. Z velkého
množství druhů si můžete vybrat v našich
zahradnických centrech.
S prvním adventem nastupují na scénu
adventní věnce, které nesmějí ve vánoční
výzdobě chybět. Z dalších vánočních
dekorací jsou to svícny ze živých nebo
sušených květin, závěsné věnečky na

dveře a jiné velké nebo menší dekorace.
Nesmíme zapomenout také na vánoční
stromky, které si můžete barevně sladit
s ostatními vánočními dekoracemi.
Pro toho kdo by si chtěl udělat vánoční
aranžmá sám, je v našich centrech
připraveno mnoho doplňků a pomůcek.
Z řezaných květin je pro Vánoce typickou
květinou Mimosa a Ilex, z hrnkových
květin je to Poinsettie, azalky, Cyclamen
(brambořík), Schlumbergera (vánoční
kaktus); z cibulovin je pro Vánoce typický
Amarylis a Hyacinthus.

Pro vánoční dekorace nebo jen pro načerpání vánoční
nálady a trochu inspirace si přijte do našich
zahradnických center, kde si můžete vybrat z hotových

aranžmá, nebo si
nechat udělat aranžmá
podle svého přání.
Těšíme se na vaši
návštěvu a přejeme
krásné prožití
vánočních svátků.

Jana Veselá
Chládek – zahradnické
centrum
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Floristika
Vánoce, naše největší
a nejkrásnější svátky.
Kouzelná atmosféra
zaplaví naši mysl
i naše domovy. Oslavy
těchto svátků jsou
protkány spoustou
tradic, ale přesto
v každém kraji
a dokonce i v každé
domácnosti najdeme
Vánoce trošku jiné,
takové, které bychom
nevyměnili za nic.

Vánoce
s řezanou

květinou
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Aby byly Vánoce skutečně krásné, snaží
se většinou dámy neopomenout žádný
detail k dokouzlení té správné
atmosféry. Pokud potřebujete inspiraci
pro vánoční svícny, věnce a aranžmá,
neváhejte ji hledat v našich zahradních
centrech. I Vánoc se týkají módní
trendy, které určují různou kombinaci
barev a stylů.
Až budete mít na Vánoce skoro vše
připraveno, bude zbývat už jen poslední
tečka – krásné aranžmá z řezaných
květin. Řezané květiny se používají stále
častěji jak pro dozdobení sváteční
tabule, tak pro svícny a tématické kytice
do váz. Na obrázcích uvádíme několik
příkladů, jež by vám mohly posloužit
jako nápad.
První a druhý svátek vánoční bývá často
obdobím rodinných návštěv. Není snad
nejkrásnějším dárkem pro maminku
nebo tchýni krásná kytice?

Jitka Krausová
Zahradnictví Dvořák a syn
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PRO KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE
– zážitek z tvarů a barev
také uprostřed zimy

● nízká hmotnost

● nerozbitnost

● vodotěsnost

● snadná údržba

● mrazuvzdornost do -20 C
o

● jednotný design

Do zahradnických center dodává:

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

www.zc.cz

Vyberte si vánoční stromek
Vánoce se kvapem blíží, a proto bychom vás rádi informovali o sortimentu řezaných vánočních
stromků, které budou v prodeji v našich zahradnických centrech od začátku prosince. Dále se
pak zmíníme o vánočních stromcích v kontejneru, které se v posledních letech těší velké
oblíbenosti a v našich obchodech jsou k dostání už v průběhu listopadu.
Každý rok našim zákazníkům v zimním
čísle Zpravodaje poskytujeme informace
o prodeji vánočních stromků. Letos
bychom se krátce zastavili u jednotlivých
druhů, které můžete najít v našem
sortimentu.
Jako perlu mezi námi nabízenými
řezanými stromky můžeme vyzdvihnout
jedli kavkazskou (Abies nordmanniana)
pěstovanou na profesionálních plantážích
v Dánsku. Naši dodavatelé v Dánsku jsou
specializovaní na pěstování pouze jedle
kavkazské a rozdělují svoje výpěstky do
několika kvalitativních tříd. Dovolujeme si
napsat, že jako opravdu jedni z mála vám
nabízíme kvalitu prémiovou, což je podle
rozdělení našich dánských dodavatelů
kvalita nejvyšší třídy.
Jedle kavkazská se vyznačuje pravidelným
kónických růstem, velmi hustým habitem
a tmavě zelenou barvou jehlic. Velikosti,
které nabízíme, začínají na 125 cm
a končí několika metry. Pokud dáváte
přednost stromkům, z kterých minimálně
opadávají jehlice, jedle kavkazská je pro
vás ideální volba.
Dalším velmi oblíbeným stromkem je
smrk pichlavý (Picea pungens). Smrk
pichlavý se vyznačuje konickým růstem,
prosvětlenějším habitem (stromek není
tak hustý) a typickou zeleno stříbrnou
barvou jehlic. Výhodou smrku pichlavého
je jeho nízká cena. Nevýhodou však časné
opadávání jehlic.
Na třetím místě v oblíbenosti by zřejmě
byla borovice černá (Pinus nigra). Většina

Pinus nigra

prodejců vánočních stromků vám potvrdí,
že najít kvalitní stromky borovice černé
není zrovna jednoduché, když se ale
tento náročný úkol podaří splnit, jde
o velmi pěkný stromek. Borovice černá se
vyznačuje hustším habitem a delšími
tmavě zelenými jehlicemi než její
příbuzná, borovice lesní.
Dalším druhem v našem sortimentu je
smrk ztepilý (Picea abies), což je klasický
druh smrku tvořící naše jehličnaté lesy.
Důležitá informace pro ochránce našich
lesů a hájů je, že všechny námi nabízené
stromky a tedy i smrk ztepilý jsou
pěstovány na plantážích přímo určených
pro vánoční stromky. Nemusíte se tedy
obávat, že byste zakoupením živého
řezaného stromku poškozovali naše
životní prostředí.
V sortimentu našich prodejen naleznete
také vánoční stromky v kontejnerech.
Druhové složení je v podstatě stejné jako
u stromků řezaných. Na trhu se objevují
dva druhy těchto výpěstků. První skupinu
tvoří čerstvě kontejnerované rostliny,
které jsou levnější, ale mají menší šanci
na následné ujmutí. Druhou, o něco
dražší variantou jsou stromky částečně
nebo úplně prokořenělé, u kterých je
velký předpoklad následného růstu.
Pokud chceme stromek po „návštěvě
v obýváku“ dále pěstovat, je důležité dbát
na správnou zálivku, nenechat stromek

Picea abies

v teplém prostředí příliš dlouho a před
umístěním zpět do chladu provést
postupnou aklimatizaci. S podrobným
postupem vám rádi poradíme v našich
zahradnických centrech.

Jan Chládek
Chládek – zahradnické centrum

Abies nordmanniana

Picea pungens
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Vonné svíčky

Yankee Candle
vám přinášejí
nádhernou atmosféru
vánočních svátků
Jaká vůně evokuje vánoce právě vám? Je to aroma vanilkových rohlíčků,
borového jehličí nebo svěží dech zasněžené krajiny? A co vaječný koňak,
skořice nebo jmelí? Ve vánoční nabídce svíček Yankee Candle si určitě vyberete.
Vytvářejí harmonickou vánoční atmosféru a dovolí vám zapomenout
na shon a užít si pod stromečkem nefalšované kouzlo Vánoc.
Svíčky Yankee Candle vznikají za použití přírodních extraktů
a esenciálních olejů. Nadlouho provoní interiér a nabízejí
bezkonkurenční cenu za hodinu hoření. Zakoupíte je v prodejnách
Sdružení zahradnických centrech.

Orchideje –
botanická zahrada doma

Snad kaÏdého dokáÏe okouzlit svou krásou královna
kvûtin – orchidej. MÛÏete ji vidût v botanick˘ch
zahradách nebo v prodejnách zahradnick˘ch center.
Chtûli byste ji, ale obáváte se, Ïe ji nezvládnete pûstovat?
Nebojte se, protoÏe pûstování orchidejí doma je velice snadné.
Mezi nejoblíbenûj‰í orchideje patﬁí hybridy rodu Phalaenopsis.
Jsou ideální pro zaãáteãníky. Chcete-li, aby vám orchidej
prospívala a znovu vykvetla, je nutné dodrÏet zpÛsob
pûstování. KdyÏ si pﬁinesete orchidej domÛ,
vyberte pro ni vhodné stanovi‰tû
s pﬁísunem ãerstvého vzduchu. Ideálním
místem je svûtlé stanovi‰tû bez úpalu
s celoroãní denní teplotou 20-26 oC a noãní
18-20 oC. Dbejte na správnou zálivku, kterou
pﬁizpÛsobte okolní teplotû. Ideální je ponoﬁení
orchideje s kvûtináãem do vlaÏné vody (pokud je
substrát zcela such˘). Dlaní zakryjte substrát, aby
nevyplaval. MÛÏete rovnûÏ pouÏít zálivku shora, je
v‰ak nutné nechat vodu okapat a potom uÏ jen
rostlinku pravidelnû rosit.
Klíãem k úspûchu pûstování orchidejí jsou na‰e speciální obaly
vybavené vnitﬁní hranou nebo v˘stupkem, kter˘ zabrání
dosednutí kvûtináãe na dno. NemÛÏe tak dojít k pﬁemokﬁení
substrátu a tím k následnému úhynu rostliny. Obaly mohou b˘t
keramické i sklenûné. DÛleÏité je neodstﬁíhávat zelené vzdu‰né
koﬁeny, které zásobují orchidej vláhou ze vzdu‰né vlhkosti.
Po odkvûtu seﬁízneme stonek na 2-3 oãka, z nichÏ vyrazí nové
stvoly a orchidej znovu vykvete. NezapomeÀte na pravidelné
pﬁihnojování speciálním hnojivem pro orchideje. Vhodné je hnojit

Planta

collection
jednou za 14 dní do zimního období. Rostliny se vám odmûní
bujnûj‰ím vzrÛstem a bohat‰ím nasazením kvûtÛ.
Kupte si orchidej u profesionálÛ, u ãlenÛ SdruÏení
zahradnick˘ch center. Nabídnou vám kvalitní rostliny
v kondici, které vám budou dûlat radost bûhem celého roku.
Daniel Beránek

Radíme – doporučujeme – inspirujeme
Pelargonie z vlastního výsevu
Kdo se chce pokusit vypěstovat
pelargonie ze semen, má nejvyšší čas
k jejich výsevu! Předpěstování trvá čtyři
až pět měsíců. Semena vyséváme do
propařené kompostové zeminy nebo do
speciálního substrátu pro výsevy do
hloubky asi 0,5 cm, jednotlivě do malých
květináčků, případně do rašelinových
jiffů. Výsev umístíme na okno, nejlépe
nad topení, aby teplota neklesla pod
20 oC. Substrát nesmí vyschnout ani být
přemokřený. Klíčivost prodávaných
semen se pohybuje kolem 90 procent.

Kdy vykvetou Barborky
Jedním z tradičních
předvánočních zvyků je rychlení
větviček ovocných stromů
několik týdnů před Vánocemi.
Větvičkám se kromě dekorace
přisuzovala také čarovná moc:
kolikátý den po uříznutí větévka
vykvetla, tolikátý měsíc příštího
roku byl pro majitele šastný.
V jiném kraji zase každá
větvička symbolizovala jednoho
chlapce – která vykvetla
nejdříve, za něho se dívka měla
vdát. Dnes si budeme asi nejvíce
cenit květů, které se na
větévkách objeví kolem Vánoc.
Větvičky však nevykvetou,
pokud alespoň po dobu tří
týdnů netrvalo období
s teplotou kolem nuly. Jestliže
tedy bylo mírné počasí, můžeme uříznuté větvičky vložit na několik týdnů do
chladničky. Uříznuté větve necháme několik hodin v chladnější místnosti a poté
je na hodinu ponoříme celé do vlažné vody. Teprve pak je umístíme do vázy
s vodou v místnosti, kde se teplota pohybuje kolem 20 oC. Podle druhu
vykvetou větvičky za dva až tři týdny.

Rododendrony nemrznou
Pravidla zimního řezu
Teplejší lednové dny, kdy se teplota pohybuje kolem nuly, lze
využít pro prořezání listnatých dřevin. Jednotlivé druhy se ošetřují
různým způsobem, záleží na tom, kdy a na jakých výhonech
kvetou. V této době zásadně neřežeme keře kvetoucí brzy na jaře:
zlatice, šeřík, lýkovec, sakury, vistárie, tavolník aj. U těchto druhů
můžeme maximálně odstranit staré a suché výhony. Jestliže jde
o druhy, které kvetou později na jaře (trojpuk, vajgela, kalina)
nebo v létě (komule, hortenzie, ptačí zob, mochna, tavola aj.),
seřízneme slabší výhony hlouběji, silnější méně. Pokud je celý keř
příliš hustý, odstraníme nejstarší a ve středu rostoucí výhony.
V chladnějších
oblastech
počkáme
s řezem raději
až na konec
února.

Stálezelené dřeviny přečkávají zimu ve fázi
vegetačního klidu. Dostatečná zálivka na podzim jim
pomůže nejtěžší období překlenout, za bezmrazého
počasí ji můžeme zopakovat. Svěšené listy, které by
v průběhu vegetace byly jasnou známkou nedostatku
vláhy, jsou však během zimy pouze obranným
opatřením rostliny, která se snaží snížit transpiraci.
Většinou se tak stane při silných mrazech, nejde
však o poškození.
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Okrasné dřeviny

Zakrslé smrky
vám nepřerostou přes hlavu
Zakrslé kultivary smrků (Picea) jsou tak trochu utajeným
ideálem majitelů malých zahrad: stromky v nejrůznějších
odstínech zelené, zlatavé či stříbrné si drží zajímavý tvar,
z něhož jen tak nevyrostou.
Picea abies Formanek
Dlouhá léta se tak můžete těšit
elegantním smrčkem, který nepřesáhne
metrovou či dvoumetrovou výšku. Díky
tomu se hodí nejen na záhon či skalku,
ale také do nádob. A to všechno téměř
bez práce: po výsadbě se totiž smrky
všech druhů a velikostí obejdou téměř
bez péče.

Kdo se nestará,
tomu se zelení
Pěstitelský úspěch začíná už správným
výběrem druhu či odrůdy pro podmínky,
které máte k dispozici. U smrků to není
těžké: nejsou nijak náročné na světlo,
takže snesou slunné i polostinné
stanoviště. Daří se jim v půdách dobře
zásobených vodou, ale mnohé z nich jsou
citlivé na čistotu ovzduší. Výjimkou, která
dobře snáší znečištěný vzduch, je smrk
pichlavý (Picea pungens) a jeho kultivary.
Orientujte se tedy hlavně podle konečné
velikosti a vzhledu zvolené odrůdy,

a pokud si nejste jisti, zda se hodí do
vašich podmínek, nechte si poradit
v zahradním centru.
Stromek, který si vyberete, by měl mít
pravidelně tvarovanou korunu
a především dobře vyvinutý kořenový
systém. Připravte pro něj dostatečně
velkou výsadbovou jámu (mnoho práce
s tím mít nebudete, protože smrky koření
mělce); do půdy můžete přimíchat trochu
dlouhodobě působícího hnojiva. Ke
smrkům – ani k těm vyšším –
nezatloukejte opěrný kůl.
Tím péče o pichlavou ozdobu prakticky
končí. Jedinou starostí, kterou se smrkem
budete mít, je zálivka: mělké kořeny totiž
za horkého období nedokáží čerpat vodu

Picea glauca Alberta Globe

Picea abies Little Gem

Picea pun Glauca Compacta

Picea abies Nidiformis
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Picea abies Inversa

Picea pungens Glauca Globosa

VÝBĚR NEJKRÁSNĚJŠÍCH ODRŮD
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Jednodruhové krmivo pro venkovní ptactvo.
Použití: Určeno pro přikrmování venkovního
ptactva v zimním období.
Balení: 400 g, 800 g, 2 kg, 35 kg

KRMÍTKO

Slunečnice
proužkovaná
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Jednodruhové krmivo pro venkovní ptactvo.
Použití: Určeno pro přikrmování venkovního
ptactva v zimním období.
Balení: 400 g, 800 g, 2 kg, 35 kg

KRMÍTKO

Směs pro
venkovní ptactvo

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
D
B

O

A kam s nimi? Prakticky kamkoli. Drobné
kultivary jehličnanů nezaberou mnoho místa,
nepřekážejí a nestíní (a nemohou tedy vadit
sousedům), a přitom vypadají k světu celý
rok. Ty, které dorůstají výšky kolem dvou
metrů, se mohou uplatnit bu jako solitéry,
nebo se zapojit do skupiny dřevin, třeba
v kombinaci se zajímavě zbarvenými
listnáči, jako jsou javory. Opravdu „trpasličí“
smrky vypadají výborně na skalce i na

B

D

Pichlaví sólisté i doprovod

vřesovišti právě tak jako v předzahrádce:
tam jejich zeleň ve všech možných odstínech
oceníte hlavně v zimě, kdy si trvalky
a letničky vybírají oddechový čas. Navíc jsou
drobné smrky vynikající i pro pěstování
v nádobách – a na terase, či u domovního
vchodu, nebo v „nádobové“ předzahrádce.
Nezapomeňte však, že rostliny v květináčích
jsou ohroženy suchem víc než ty, které
rostou ve volné půdě.

Slunečnice
černá

O

z hlubších vrstev půdy, a proto byste měli
stromek zavlažit. Také na zimu je dobré
rostliny zásobit vodou. Smrky jsou
dostatečně zimovzdorné, na rozdíl od
borovic jim není potřeba na jaře vyštipovat
výhony. Ani řez není nutný (stačí jen
odstranit případné suché nebo poškozené
větve) – i bez něj si zakrslé kultivary dlouhá
léta udrží svou „trpasličí“ velikost.

KRMÍTKO

D

Picea abies ’Formánek’: Rozložitě rostoucí kultivar se zelenými jehlicemi, který kopíruje
terén nebo pevně visí; výška až 60 cm.
Picea abies ’Inversa’: Zelený sloupovitý strom s převislými větvemi, které dosahují až
k zemi; výška 5 m; vhodný jako solitéra.
Picea abies ’Little Gem’: Drobný, kulovitě rostoucí kultivar se světle zelenými jehlicemi;
výška 30–50 cm; vynikající na skalky.
Picea abies ’Maxwellii’: Kompaktně rostoucí kultivar s tmavě zeleným jehličím; výška až
150 cm; vynikající jako solitéra.
Picea abies ’Nidiformis’: Oblíbený zakrslý, široce „hnízdovitě“ rostoucí kultivar, větve
hustě obrostlé zeleným jehličím, výška maximálně 1 m.
Picea glauca ’Alberta Globe’: Drobný, kulovitě rostoucí kultivar se zelenými jehlicemi;
výška až 80 cm; vynikající na skalky.
Picea glauca ’Echiniformis’: Drobný, široce rostoucí kultivar s modrozelenými jehlicemi;
výška 60 cm, vhodný na skalky.
Picea omorika ’Pimoko’: Velmi pomalu rostoucí zakrslý kultivar kulovitého tvaru;
šedozelené jehličí výška 60 cm. Roční přírůstek 3–5 cm. Ideální do skalek i koryt.
Picea orientalis ’Aurea Compacta’: Vzpřímeně rostoucí stromek se žlutě rašícími
jehlicemi. Později, když vyzrají, jehlice zezelenají; výška až 200–300 cm.
Picea pungens ’Glauca Compacta’: Vzpřímeně rostoucí šedomodrý smrk dorůstající
výšky 250–400 cm. Oblíbený stříbrný smrk, který vás ze zahrady nikdy „nevystěhuje“.
Roční přírůstek 20–25 cm.
Picea pungens ’Glauca Globosa’: Drobný, kulovitě rostoucí kultivar s šedomodrými
jehlicemi; výška až 100–200 cm; vynikající na skalky, často bývá širší než vyšší.
Picea pungens ’Glauca Pendula’: Vzpřímeně rostoucí kultivar s převislými větvemi;
modrošedé jehlice; výška až 250 cm; vynikne v solitérním postavení.

BALENÁ KRMIVA
PRO VENKOVNÍ PTACTVO
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Složení: Slunečnice černá a proužkovaná,
oves, pšenice, řepka, lněné semínko.
Použití: Určeno pro přikrmování venkovního
ptactva v zimním období.
Balení: 400 g, 800 g, 2 kg

Picea orientalis Aurea Compacta

Picea abies Will's Zwerg

Váš dodavatel:
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
Výrobce: Forestina s.r.o., Střelské Hoštice

Agentura NKL ŽOFÍN s.r.o.
Jiří Chládek / Zahradnické centrum
Otakar Chládek / Sadovnický a zahradnický servis
za podpory českých zahradnických firem pořádají

68. reprezentační

UČINKUJÍ:
ABBA STARS

zahradnický

PLES

v sobotu 6. února 2010

THE BEATLES REVIVAL
PAVEL SEDLÁČEK A CADILLAC
ČESKÝ LUIS ARMSTRONG
FRANTIŠEK PROCHÁZKA
DREAMS ORCHESTRA

od 20.00 hod

TŠ METRONOM PRAHA

v PALÁCI ŽOFÍN

KVĚTINOVÁ SHOW
DISKOTÉKA JIŘÍHO LINKY

Slovanský ostrov 226
Praha 1

S VIDEOPROJEKCÍ

HUDEBNÍ TRIO THE PARTY

Předprodej vstupenek v síti Ticketpro.
Informace na www.zofin.cz
Květinová výzdoba je dílem kolektivu aranžérů.

bude výměna

HUDEBNĚ-TANEČNÍ SKUPINA
BA-TO-CU
VEČEREM PROVÁZÍ
MARIE RETKOVÁ

Ochrana

Na závěr sezóny
Plíseň sněžná a houbové
choroby česneku – dva
problémy, s nimiž se
můžeme setkat právě v této
době. Pár dobrých rad pro
boj s nimi přinášíme v tomto
článku.
V období října až listopadu a také
následně na jaře (podle klimatických
podmínek od března) jsou důležité
některé kroky v údržbě trávníků. Před
zimou je to určitě provedení vertikutace
trávníku a důsledné vyčištění trávníku od
organického podzimního odpadu,
tj. především vyhrabání spadaného listí
a větviček z okolních stromů.
Je dobré provést preventivní podzimní
(a následně jarní) ošetření trávníků proti
plísni sněžné. Plíseň sněžná je
nejrozšířenější a nejzávažnější
onemocnění trávníků v ČR. Tato choroba
vyvolává skvrny různé velikosti, travní drn
je zahnědlý, nadzemní hmota odumřelá
a napadený trávník velmi obtížně
regeneruje. Pro hobby balení přípravků
na ochranu rostlin není v současné době
registrován přípravek pro toto ošetření.
Na tuto chorobu mají dobrý účinek
přípravky s účinnou látkou azoxystrobin
(dříve byl na trhu například Heritage).
Ošetření se provádí v uvedeném
ročním období a s venkovní teplotou
alespoň 10 oC.
Na česneku se napadení houbovými
chorobami projeví někdy již v průběhu
vegetace a dochází tak k redukci
kořenů a poškození podpučí.
Následkem toho napadené
rostliny postupně žloutnou,
vadnou a odumírají,
přičemž infekce se
v porostech většinou šíří
ohniskovitě. V průběhu
skladování česneku pak
dochází k tzv.
"trouchnivění". Při něm
postupně nekrotizují a sesychají
jednotlivé stroužky, až uschne celá cibule.

Zdrojem infekce jsou napadené stroužky
použité jako sadba, posklizňové zbytky
napadených rostlin nebo přímo zamořená
půda.
Nejvhodnější ochranou je moření
stroužků před výsadbou, které se provádí
po dobu 20 až 30 min.
K moření se

v minulosti používal přípravek Rovral Flo,
který již není na trhu, protože byl
registrován s doprodejem jen do
31.7.2009. Nyní se čeká na registraci
nového přípravku Rovral Aqua Flo, který
by měl být na trhu od roku 2010. Do té
doby není na tuto aplikaci v hobby balení
registrován jiný výrobek.
V případě, že se moří i proti háátku
zhoubnému, provede se nejprve namoření
proti tomuto škůdci například Sulkou a až
následně a odděleně přípravkem proti
houbovým chorobám. Přípravek Sulka je
na trhu jen v omezeném množství
a zatím není dostupná informace, zda
a kdy bude tento přípravek
k dispozici.

Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.
www.agrobio.cz
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Floracentrum Ferenčík
Naši zákazníci, kteří k nám do zahradního
centra chodí nakupovat již pátým rokem,
možná nevědí, že historie firmy sahá až
do roku 1991, kdy manželé Ferenčíkovi
otevřeli zahradnictví v bývalém zámeckém
areálu v Nových Hradech. Firma se
postupně rozrostla o další prodejny
s kompletním zahradnickým sortimentem
v Českých Velenicích a Trhových Svinech.
Do Českých Budějovic jsme pronikli v roce
2001, kdy jsme zprovoznili pobočku
v Makru. Množství spokojených zákazníků
a malá kapacita provozoven nasměrovali
firmu k vybudování většího zahradního
centra. V říjnu 2004 jsme přivítali první
zákazníky našeho Floracentra.
Ti z nás, kteří jsme byli u toho,
vzpomínáme na začátky, kdy jsme
budovali zahradní centrum. Takové, které
se vyhraňuje vůči velkým hobbymarketům
především opravdu osobním přístupem
k zákazníkům. Rádi se chlubíme okruhem
našich stálých a milých zákazníků, kteří
k nám někdy přijdou pouze pro odbornou
radu či jen se podívat, co je nového.
Druhou neméně důležitou předností
našich provozoven je velmi široký
sortiment venkovních rostlin, které pro
naše zákazníky osobně vybíráme
u tuzemských i zahraničních pěstitelů. Po
rozšíření venkovní prodejní plochy
najdete v naší nabídce i vzrostlé stromy.
S patřičnou hrdostí také můžeme

našim zákazníkům. Také se pravidelně
školíme, abychom rozšířili naše odborné
znalosti či dovednosti v aranžování květin.
Mezi naše služby patří také vybavování
interiérů pokojovými květinami. Díky šíři
záběru našeho zboží – nejen pokojových
rostlin, ale i neobyčejných květináčů, jsme
vybavili malé i velké firmy ke spokojenosti
našich obchodních partnerů.
Úroveň kvality našich služeb také pozvedlo
členství ve Sdružení zahradnických center.
Spolupráce neprobíhá pouze při společném
jednání s dodavateli, ale také ve výměně
zkušeností mezi jednotlivými centry
a inspirace při návštěvách zahraničních
zahradních center – v Německu, Holandsku
nebo v Rakousku.
V předvánočním čase se naše zahradnické
centrum mění. Každý rok pro vás
připravujeme výběr
vánočních doplňků,
dekorací, aranžovacích
potřeb, svíček a dalších
nezbytností. Vánoční

N
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atmosféru dotváří také adventní věnce
a vánoční svícny naší vlastní výroby.
Dovolujeme si vás v tomto krásném čase
pozvat k nám, abyste se mohli inspirovat
naší vánoční výzdobou nebo jen potěšit
krásou vánočních hvězd.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví vám přeje kolektiv Flóracentra
Ferenčík. Těšíme se na vás i v roce 2010!
prohlásit, že výběr pokojových rostlin
a především jejich velkých exemplářů je
u nás největší na jihu Čech.
Skladbu základních potřeb pro zahradu
a péči o rostliny se snažíme doplnit
neobvyklým trendovým zbožím, a už se
jedná o keramiku, značkové plastové
květináče, zajímavé bytové doplňky
a sezónní zboží. Navštěvujeme veletrhy
u nás i v cizině a představujeme novinky
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 9.11.2009.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Florace
n
●

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

trum Ferenčík

●

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

