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Floristika

Nezapomeňte
i v roce 2010
darovat květiny!
Vázané kytice, aranžmá nebo i hrnkové rostliny jsou oblíbeným
dárkem. Nikdy neurazí, prakticky každému udělají radost, nepřibírá
se po nich, dokáží vyjádřit naše pocity. Vázané kytice se hodí
ke každé příležitosti – ke svátkům, k narozeninám,
k významné události jako je narození dítěte,
maturita, promoce, nebo jen
tak pro radost. Hrnkové
rostliny jako dárek
mají užší využití,
ale přesto jsou
stále oblíbenější.

Určitě nezapomeneme
darovat květiny
k svátkům a narozeninám,
ale v posledních letech se objevilo
mnoho dalších mezinárodně uznávaných
dní, které představují další příležitost
pro věnování květin. Ne všichni
následující svátky uznávají, ale
je mnohem jednodušší darovat
i malou květinu než
vysvětlovat, proč ten či onen svátek neslavit.
Nezapomeňte si tedy tento rok poznamenat
do kalendáře kromě dne narozenin a svátků
vašich blízkých také následující dny:

14. únor –
svátek sv. Valentýna
Den sv. Valentýna či den zamilovaných se
v České republice začal slavit až po roce
1989. Ač se to moc neví, tento svátek vznikl
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již ve 3. století našeho letopočtu,
patronem tohoto svátku je právě sv.
Valentýn. Jedna z legend vypráví, že
kněz Valentýn tajně oddával zamilované
páry a byl za to pak v Římě popraven.
V dnešní době si zamilované páry dávají
různé dárečky a nesmí chybět
ani květina červené barvy, nejčastěji
rudá růže – symbol lásky.

8. březen –
Mezinárodní den žen
Ačkoliv je tento svátek v České
republice spojen s totalitním režimem,
pochází ve skutečnosti z New Yorku
a slaví se od roku 1909. Každým rokem
se u nás tomuto v minulosti
zprofanovanému svátku stále více vrací
jeho původní význam. Připomíná se
jako mezinárodní den boje žen všech
zemí za rovnoprávnost, spravedlnost,
mír a rozvoj. Typické květiny pro tento
svátek jsou v dnešní době frézie,
narcisky a jiné jarní květiny.

Nadřízení dávají svým asistentkám
květiny a drobné dárky. Den sekretářek
se slaví ve středu posledního celého
dubnového týdne.

9. květen –
Svátek matek
Každoročně se druhou neděli v květnu
slaví svátek všech maminek. Ideálním
květinovým dárkem je přizdobená
hrnková rostlina nebo dětmi darovaná
kulatá kytička
ve veselých barvách.

20. červen –
Den otců
Vždy třetí neděli v červnu se slaví den
všech tatínků. I když je v naší
zemi méně obvyklé
darovat muži
květinu, věřte,
že potěší.
Obzvláště
pokud je součástí
květiny něco,
co má daný muž
rád…

Ing. Jan Kopřiva
www.zahradnictvisebrov.cz

21. duben –
Den sekretářek
O tomto dni se
sekretářkám,
administrativním
a výkonným
asistentkám,
recepčním i dalším
pracovnicím v administrativě
děkuje za jejich práci.
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Floristika

Barvy v interiéru:

Tón v tónu
V poslední době je velkým trendem ladit obytné
interiéry do barev tón v tónu. Výběr barvy a odstínu je
třeba dobře promyslet a předem porovnat barevnou
kombinaci s prostorem, který budeme dekorovat.
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Do menších a méně prosvětlených místností nikdy nevolíme tmavé nebo
výrazné barvy, prostor se tím jen zmenší a bude působit velmi těžce. Do
malých prostor je nejvhodnější nejčastěji bílý nátěr zdí a světlé doplňky;
pokud trváme na tom, že na zdi musí být nějaká barva, není vždy nutný
barevný nátěr, stačí pouze pruh tapety, nejlépe s bílým podkladem
a vzorem, který bude mít stejné barvy jako doplňky použité v místnosti.
Pokoj tak bude upravený a bude tvořit jeden celek. Ve větších prostorách
můžeme být odvážnější a použít i výraznější a tmavší barvy. Není nutné
vše ladit do jednoho odstínu – na pozadí světlého nátěru na stěnách
výborně vyniknou výrazné doplňky v tmavších odstínech.
Často se používají také kombinace dvou nebo více barev, které spolu
vzájemně ladí. Barevné kombinace nemusejí vždy doprovázet barevný
nátěr místnosti, stačí jen barevně sladit pár drobných dekorací například
se závěsy, květináči, svíčkami a podobně. Barevný soulad v interiéru může
tvořit také kytice řezaných květin zkombinovaná přesně podle barevného
přání.
V žádném interiéru nesmějí chybět pokojové květiny, a už kvetoucí, nebo
okrasné listem, které se hodí k mnoha barvám a odstínům. Pro moderní
interiéry nabízíme v našich zahradnických centrech řadu keramických
a skleněných nádob v barevných kombinacích, o kterých se nám mnohdy
ani nezdálo. Pamatujme ale, že krásu a barevnost místnosti často umocní
jen jeden výrazný, dominantní prvek vhodně vybrané barvy.
Pokud jste se rozhodli změnit nebo doladit interiéry, které obýváte,
přij te si pro inspiraci do našich zahradnických center, kde najdete
bohatý výběr doplňků pro váš útulný domov i zahradu.
Jana Veselá
Chládek – zahradnické centrum
Foto Martin Zeman

5

Ý
K
S
ČEVÝROBEK

Ochrana rostlin

Choroby a škůdci předjaří
Chcete mít letos zahradu zdravou a nechcete si nechat zkazit radost z květin či plodů
nezvanými hosty? Poradíme vám, kdy je pravý čas pro boj proti nejčastějším chorobám
a škůdcům a představíme vám i vhodné přípravky.

Ošetření jádrovin
- omezí výskyt přezimujících škůdců
- účinkuje proti vývojovým stádiím obalečů,
svilušek, mšic
- postřik provádíme od fáze myšího ouška
- teplota pro aplikaci by neměla být nižší
než 7 oC
- použijeme Jarní soupravu nebo Oleoekol

Kadeřavost broskvoně
- ošetření provádíme ve fázi rašení vrcholového
pupenu
- nečekejme na zkadeřené listy
- musíme zajistit kompletní omytí větví stromu
- použijeme Champion nebo Delan plus
smáčedlo Silwet
- postřik provedeme dvakrát v rozmezí 10 dnů

Výsevy a pikýrování
- vyséváme do speciálních výsevních substrátů
- při přesazování pozor na poškození
kořenového krčku
- výsevy a přesazené rostliny ošetříme proti
padání klíčních rostlin
- ošetření provedeme přípravkem Previcur
v kombinaci s přípravkem Merpan
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Hlíznaté rostliny

Mečíky:
čas pro výsadbu
Mečíky nebo také gladioly není třeba
popisovat, patří totiž k notoricky
známým květinám. Jde o hlíznaté
rostliny, jejichž hlízy obvykle ve
volné půdě nepřezimují a je
nutné je uchovávat v bezmrazém
prostoru. Nejvhodnější dobou pro
výsadbu je časné jaro.

Pěstování mečíků je snadné a při dodržení
jistých zásad – dobrý zdravotní stav hlíz,
vhodné stanoviště, doba a způsob
výsadby a ochrana proti třásněnkám – nás
úspěch nemine.
Mečíky potřebují pro svůj vývoj nutně
světlé stanoviště s hlubší, propustnou
půdou. Podobně jako tulipány nesnášejí
čerstvé hnojení organickými hnojivy,
vhodné je NPK nebo cererit v dávce
doporučované výrobcem. Vysazujeme do
hloubky 10-15 cm, při mělké výsadbě se
rostliny často vyvracejí, květy se křiví
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nebo jinak
poškodí. Vysazovat
můžeme do řádků
o sponu 15x20 cm.
Během vegetace musíme rostliny občas
okopat a vyplít.
Optimální dobou pro výsadbu je polovina
dubna. Pokud chceme sklízet květy
postupně, můžeme dobu výsadby oddálit
až do poloviny června. I v tomto období
vysazené rostliny vykvetou a vytvoří nové,
květuschopné hlízy. Pokud nám nezáleží
na nově vytvořených hlízách, můžeme
mečíky vysazovat i v červenci. Květy
sklízíme během října nebo dokonce
v listopadu, v závislosti na počasí. Květy
se při nízkých teplotách dobře vyvíjejí,

barvy jsou sytější než v létě. Takto pozdě
vysazené hlízy však nevytvoří nové hlízy
ani brut.
Nejvážnějším škůdcem mečíků jsou
třásněnky. Při jejich přemnožení se květy
nevytvoří nebo se nerozvinou, jsou
posáté, zahnívají. Prvním signálem
nástupu třásněnek je výskyt světle
zelených nebo žlutých teček na listech
ještě v období před vytvořením květního
stvolu. V této fázi lze ještě úspěšně
zasáhnout postřikem jakýmkoliv
přípravkem proti třásněnkám s přídavkem
smáčedla. Postřik alespoň jednou
opakujeme zhruba po týdnu.
Jednodušším způsobem likvidace
třásněnek je cílené ošetření hlíz a moření

před výsadbou. Pokud se třásněnky
v porostu vyskytly, přezimují na šupinách,
jimiž jsou hlízy pokryty. Po sklizni hlízy
vysušíme a zbavíme většiny šupin.
Přezimujeme při nižších teplotách
optimálně při 5 až 10 oC. Několik dní před
výsadbou hlízy ponoříme do roztoku
Talstaru nebo jiného prostředku proti
třásněnkám a přidáme Merpan proti
houbovitým chorobám. Hlízy v roztoku
ponecháme i několik hodin bez obav
z poškození.
Důležitým faktorem, který může ovlivnit
náš úspěch, je velikost vysazovaných hlíz.
Pro vytvoření dlouhého, krásně
tvarovaného stvolu vysazujeme spíše
menší hlízy o průměru do 2 cm.
Mečíky jsou v době nakvétání ozdobou
zahrady, ale pěstujeme je především
k řezu. Sklízíme je v době, kdy je první
květ na stvolu plně vybarven. Květy ve

váze všechny postupně vykvetou, což při
teplotách kolem 20 oC trvá asi dva týdny.
Pokud květy nevyužijeme k řezu, musíme
odkvetlá květenství z porostu odstranit,
protože semeníky se vytvářejí vždy na
úkor vývinu nové hlízy.
Hlízy sklízíme v druhé polovině září.
Pokud jsme experimentovali s dobou
výsadby s cílem oddálit dobu kvetení,
sklízíme později. Odstřihneme listy
a hlízy necháme proschnout
na bezmrazém, dobře větraném místě.
Mečíky se rozmnožují vegetativně, nová
hlíza vyrůstá ze staré, narůstají obvykle
další menší hlízky a kolem nové hlízy se
vyvíjí malé korálky – brut, který lze
dopěstovat během další sezony do
květuschopné velikosti. Po vyschnutí se
zbavíme zbytku staré hlízy a většiny
krycích šupin. Očištěné hlízy přezimujeme
při teplotách 5 až 10 oC.

Sortiment mečíků je obrovský. Barevná
škála je téměř úplná – od bílé až po
černou. Je obtížné najít barvu která se
u některé odrůdy nevyskytuje.
Samozřejmostí jsou vícebarevné květy
s různými oky nebo s jinak zabarveným
okrajem. Odrůdy jsou variabilní i co se
týče tvaru a velikosti květu. Existují rané,
pozdní i polopozdní odrůdy což
umožňuje také prodloužit dobu sklizně.
Některé odrůdy mají silně zvlněný nebo
zkadeřený okraj květu. U jiných jsou
květní plátky lesklé a budí dojem
voskovaného povrchu.
Právě v této době vám v našich
zahradnických centrech nabízíme hlízy
širokého sortimentu mečíků různých
barev, tvarů i velikostí květů pro jarní
výsadbu.
RNDr. František Kopřiva
Zahradnické centrum Šebrov
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Novinka

Nejkrásnější růže světa
Růže je od pradávna považována za královnu květin. A nutno přiznat, že tento titul si růže
právem zaslouží i dnes. Dokonce by se dalo říci, že je královnou stále krásnější. Ale to by samo
o sobě zdaleka nestačilo. Dnešní nároky na kvalitu růží jsou velmi vysoké a tomu se snaží
přizpůsobit i šlechtitelé, kteří neúnavně přináší na trh stále nové a dokonalejší odrůdy.
Světovou špičkou v tomto oboru je německá firma Kordes.
Nejkrásnější růže světa – tuto vizi se
snaží rodinná firma Kordes naplňovat již
od svého založení v roce 1887. Čtyři
generace rodiny Kordes do dnešních dnů
vyšlechtily přes 500 odrůd zahradních
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růží. Mnoho z nich se stalo světovým
hitem a pilířem pro další šlechtění. Ani
u nás nejsou tyto růže neznámé. I vaši
zahradu možná zdobí pnoucí růže
’Sympathie’, voňavá sadová růže

’Westersland’ či neúnavně kvetoucí
bělostná ’Schneewittchen’. Tyto a mnohé
další pochází rovněž z rodiny Kordesů.
Již 20 let firma Kordes při šlechtění růží
nepoužívá žádné chemické ochranné
prostředky! Díky tomu jsou nové odrůdy
růží velmi odolné vůči nejčastějším
chorobám jako je černá skvrnitost a padlí.
Dokladem těchto vynikajících
šlechtitelských úspěchů je velký počet
odrůd, které získaly ocenění v nejtěžších
mezinárodních zkouškách kvality nových
odrůd růží obecně známých pod zkratkou
ADR. Nejdůležitějším kritériem pro
úspěch v těchto testech je kromě krásy,
kvality květů a délky kvetení především
mrazuvzdornost, odolnost proti
chorobám, nenáročnost a snadnost
pěstování.
Abychom lépe pochopili, jaká práce
a náklady se skrývají za každou novou
odrůdou růže, uvádíme několik čísel:
vyšlechtění nové růže trvá osm let!
Ručním opylením rodičovských rostlin
vzniknou plody se semeny, které se vysejí
do substrátu. Vyroste pak kolem 200 000
nových rostlinek. Z nich se postupným
výběrem během následujících let
vyselektuje pouhých pět nových jedinců,
kteří mají šanci se prosadit.
Firma Kordes se
zabývá šlechtěním
a množením všech
typů růží. Nezáleží
tedy na tom, zda
máte jen balkon,
malou zahrádku nebo velký pozemek,
každý si může vybrat tu „pravou“. Najdete
u nás opakovaně a bohatě kvetoucí
záhonové růže jako jsou polyantky či
floribundy, plazivé půdopokryvné růže,
miniaturní a skalkové růžičky, růže
sadové (keřové), oblíbené růže pnoucí
a samozřejmě voňavé velkokvěté čajové
růže vhodné i k řezu. V poslední době

’Solero’

’Amadeus’

’Rosenstadt Freising’

’Gebrüder Grimm’

’Fairest Cape’
jsou velmi žádané vysoké stromkové
a kaskádové růže, které vytvoří výrazný
akcent na každé zahradě. Mnohé odrůdy
jsou vhodné pro pěstování v nádobách na
terasách a balkonech.

’Aprikola’
Růže od firmy Kordes budou k dostání
v našich zahradnických centrech
v průběhu března v bezlistém stavu ve
dvoulitrovém květináči pro jarní výsadbu.
Více informací o růžích firmy Kordes

najdete v našem katalogu rostlin na
www.katalog-rostlin.cz nebo na
elektronickém informačním kiosku
v našich zahradnických centrech.
Ing. Vladimíra Prouzová
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Zahrada

Oživte si

vřesoviště
Stačí říct vřesoviště a člověk si představí deštivou anglickou
krajinu s roztroušenými stády ovcí a věčnou mlhou. Proč ne –
ale pokud se vám
ten obrázek líbí,
můžete se jím
kochat i doma.
A rozhodně byste
se neměli spokojit
jen s vřesy
a vřesovci.

Jemné tóny vřesovištní zahrady se
postupně proměňují od časného jara, kdy
rozkvetou vřesovce a rododendrony.
Po nich převezmou hlavní roli trávy
a koncem léta se otevřou květy vřesů...
To ale není zdaleka všechno: v kyselých
vřesovištních podmínkách se daří řadě
dalších druhů, které jsou u nás běžně
dostupné. Bylo by škoda, aby vám
chyběly.
Kyselé prostředí vyhovuje mnoha
domácím i cizokrajným rostlinám, které
jsou s vřesy a vřesovci příbuzné:
například mamota nebo pieris či kyhanka.
Zajímavý kontrast k drobným
stálezeleným keříkům vytvoří trávy:
na vřesovišti se daří například ostřici
Morrowově (Carex morrowii) nebo
Buchananově (C. buchananii), dochanu
psárkovitému (Pennisetum alopecuroides),
ovsíři vždyzelenému (Helictotrichon
sempervirens) nebo kostřavě sivé (Festuca
glauca). Zajímavé barevné ladění přinesou
květy hebe nebo čilimníků (Cytisus) nebo
kručinek (Genista).
Aby bylo na co se dívat i v zimě, přidejte
břízu zakrslou (Betula nana) nebo
hortenzie (Hydrangea), jejichž suchá
květenství vypadají zajímavě až do jara.
A máte-li dost místa, zasa te mezi vřesy

Pieris japonica ’Prelude’

Kalmia latifolia
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Daboecia cantabrica

Andromeda polifolia ’Compacta’

i něco na zub: třeba brusinku, klikvu
obecnou (Vaccinium oxycoccus), borůvku
chocholičnatou (Vaccinium corymbosum)
anebo muchovník (Amelanchier), jehož
modročerné plody dozrávají od července
až do podzimu.
Ideální čas pro osazování vřesoviště
nadchází v dubnu nebo také na podzim,
ale rostliny z kontejnerů můžete
vysazovat po celou vegetační sezonu.

Nejzajímavější vřesovištní
rostliny
Vřesoviště nejsou jen vřesy, azalky
a pěnišníky. V našich zahradnických
centrech nabízíme i řadu často
opomíjených nebo málo známých rostlin,
které typický vzhled vřesoviště ozvláštní:
Pieris japonský (Pieris japonica) –
stálezelený keř vysoký 0,8-1,5 m. Při
rašení má „chocholy“ nápadně červených
listů, na jaře nasazuje hrozny bílých nebo
růžových květů. Po odkvětu odstraňte
květenství, řez není nutný.
Kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia)
– stálezelený keřík s úzkými šedozelenými
listy, vysoký až 50 cm, v květnu vykvétá
bělorůžově. Odrůda ’Blue Ice’ má
dekorativní modrozelené olistění.
Neřeže se.
Leukothoe (Leucothoe) je stálezelený keř
vysoký v závislosti na druhu 50 až
100 cm. Na jaře má bílé květy, na podzim
se zbarvuje do červena.
Zvonkovec zvonkovitý (Enkianthus
campanulatus) – opadavý keř vysoký až
1,5 m. Na jaře se objevují růžové
zvonkovité květy, na podzim se olistění
zbarvuje dočervena. Odrůda ’Ruby Glow’
kvete sytě červeně. Neřeže se, je však
vhodné zkrátit přerůstající výhony.
Mamota širokolistá (Kalmia latifolia) –
stálezelená dřevina vysoká až 3 m. Na
jaře se zdobí růžovými květy. Drobnější
mamota úzkolistá (Kalmia angustifolia)
dorůstá výšky asi 1 m. Nepotřebuje řez,

Skimmia japonica ’Rubella’

jen v případě namrznutí odstraňte
poškozené části.
Dabécie (Daboecia cantabrica) je keř
příbuzný a podobný vřesu (a známý také
jako „irský vřes“), dorůstá výšky až 50 cm.
Kvete růžově nebo bíle od června až do
října. Na jaře keř sestřihněte na výšku
10 cm.
Hortenzie (Hydrangea) – několik druhů
opadavých kyselomilných keřů
s nápadnými květenstvími, která vypadají
zajímavě i po odkvětu. Hortenzie
stromkovitá (H. arborescens), vysoká
až 2 m, kvete v létě, podle kultivaru bíle
až bílozeleně. Podobná je hortenzie
latnatá (H. paniculata). Obě se silně
seřezávají v březnu. Hortenzie velkolistá
(H. macrophylla) rozkvétá v různých
odstínech od bílé přes růžovou až po
modrou. Na jaře jí seřízněte jen zmrzlé
výhony, jinak se připravíte o květy. Stejně
se řeže hortenzie pilovitá (H. serrata).
Výjimkou je odrůda hortenzie velkolisté
’Endless Summer’, která snáší jarní řez.
Libavka polehlá (Gaultheria procumbens)
je stálezelený otužilý keř vysoký 15 až
30 cm se v květnu krášlí bílými
zvonkovitými květy a na podzim
červenými bobulemi. Nevyžaduje řez.
Pernétye zašpičatělá (Pernettya
mucronata) – stálezelený keř vysoký až

Pernettya mucronata

Enkianthus campanulatus

Gaultheria procumbens
70 cm. Na podzim dozrávají bílé, růžové
nebo červené bobule, které vydrží celou
zimu. Rostlina je dvoudomá, pro bohatou
násadu plodů je nutné vysadit samčí
i samičí rostliny.
Skimie japonská (Skimmia japonica) –
pomalu rostoucí keř, který časem
dosáhne výšky až 1 m. V květnu se
objevují laty drobných bílých květů,
později dozrávají červené bobule, které
vydrží často až do dalšího kvetení. Skimie
je dvoudomá: aby plodila, potřebujete
samčí a samičí rostlinu. Samčí odrůda
’Rubella’ kvete červeně, ale neplodí,
samičí ’Nymans’ má červené plody.
Nevyžaduje řez, jen na jaře odstraňte
namrzlé části.
■
Foto Michal Babor a PPH

Leucothoe axillaris 'Zeblid'
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Semena

Čtyři století tradice Vilmorinu
Letošní novinkou v sortimentu našich zahradnických center jsou semena
od firmy Vilmorin, která má za sebou více než 250 let výzkumů a zkušeností.
Celá řada generací Vilmorinu zaručuje, že i vy budete mít radost z nejpečlivěji
vybíraných semínek Vilmorin – značky, která je součástí
světového lídra v oboru semenářství Limargrain.

VILMORIN PREMIUM
Vilmorin Premium je
exkluzivní kolekcí semen,
která pocházejí především
z pěstíren Vilmorinu
a Clause-Tezier.

ZELENINA VILMORIN PREMIUM
Kolekce zeleniny Vilmorin
Premium zahrnuje výjimečné
odrůdy, které se vyznačují
vysokou odolností a skvělými
kulinářskými vlastnostmi.

SEMENA PREMIUM VILMORIN
NA PÁSCE A KOTOUČI
Výsevné pásky usnadňují rovnoměrný výsev,
odstraňují potřebu jednocení a zaručují
bohatou sklizeň. Pouze Vilmorin Premium vám
nabízí kombinaci dvou druhů zeleniny na
jedné pásce!

OKRASNÉ ROSTLINY VILMORIN PREMIUM
Přehlídka barev a tvarů!
VILMORIN CLASSIC
Široká nabídka osiva určená všem nadšeným
zahrádkářům, kteří vyhledávají populární
odrůdy.
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SEMENA NA PĚSTOVÁNÍ KLÍČKŮ
Domácí zahrádky jsou praktické krabičky
upravené pro pěstování klíčků v domácnosti po celý rok.

Abychom se dočkali dobré úrody, je třeba ovocné stromy v předjaří
správně prořezat

Čas k řezu
Brzy nastane doba, kdy bude třeba předjarním řezem podpořit
zdravý růst a bohatou úrodu ovocných dřevin. Několik rad
vám k této činnosti přinášíme v tomto článku.
JABLOŇOVÝ ZÁKRSEK

předjarní řez po výsadbě

předjarní řez
ve druhém roce

zimní řez postranních
větviček v následujících
letech

JABLOŇOVÉ VŘETENO

předjarní řez po výsadbě
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Řez po výsadbě: Terminální výhon musí
vždy převyšovat postranní výhony
minimálně o pětinu délky. Postranní
výhony řežeme o dvě třetiny a řez
provádíme na vnější pupen – tak, aby
poslední pupen směřoval vždy ven
z koruny. Kosterní větve tak budou mít
budoucnu dostatek prostoru a světla.
Veškeré řezy je vhodné ošetřit (latex,
vosk).
Řez v druhém roce: Snažíme se
odstraňovat větve, které jsou konkurenční
a které rostou dovnitř koruny. Kosterní
větve zakracujeme ještě o třetinu až
pětinu a stále řežeme na vnější pupeny.
Terminální výhon zakracujeme úměrně
kosterním větvím.
Řez ve třetím a čtvrtém roce: Délku řezu
kosterních a terminálního výhonu volíme
podle bujnosti přírůstků.

Peckoviny
(broskvoně a meruňky)
Volně rostoucí koruna s terminálním
výhonem

letní řez v prvním roce

zimní řez ve druhém roce

HRUŠŇOVÁ PYRAMIDA

předjarní řez po výsadbě

Jádroviny
(jabloně a hrušně)

letní řez v prvním roce

zimní řez ve druhém roce

Řez po výsadbě: Řežeme zásadně na
jaře, a to i v případě, že jsme stromek
vysazovali na podzim. Stromky se
zapěstovanou korunkou ve školce mají
různý počet výhonů. Vybereme tři až čtyři
výhony vhodně rozmístěné po obvodu
a jeden středový výhon. Vybrané výhony
zakrátíme o tři čtvrtiny délky tak, aby byly
v jedné rovině. Terminální výhon
ponecháme o třetinu delší. Výhony
řežeme vždy mírně nad pupenem
rostoucím ven z koruny, popřípadě rány
ošetříme (latex, vosk). Pokud jsou výhony
slabé, zakrátíme je na dvě až tři očka.
Řez ve druhém roce: Vybrané výhony
ještě zakrátíme o polovinu délky,
terminální výhon zkrátíme tak, aby i po
řezu převyšoval postranní výhony.
Odstraníme výhony kolmé a rostoucí
dovnitř koruny, plodné trny na loňském
dřevu ponecháme. V druhém roce již
stromky bujně rostou, koncem května
a v červnu už provedeme letní řez: rychle
rostoucí výhony zaštípneme za pátým až
šestým listem, čímž dosáhneme kvalitního
rozvětvení. Během srpna a září odřízneme
konkurenční a zahušující výhony.

Řez ve třetím a čtvrtém roce: V této
době už by měly být vhodně zapěstovány
kosterní větve, které ještě zakrátíme
o třetinu. Odstraňujeme pouze
konkurenční a zahušující výhony.
Ponecháme plodný obrost a můžeme už
očekávat kvalitní sklizeň.

PECKOVINY – DUTÁ KORUNA

Duté koruny
Řez po výsadbě: Po výsadbě řežeme
zásadně na jaře a vždy na očko směřující
z korunky ven. Řežeme velmi silně o dvě
třetiny až čtyři pětiny a rány ošetřujeme
(latex, vosk).
Řez ve druhém roce: Snažíme se
udržovat směr výhonů ven z koruny
a o polovinu ještě zkrátíme kosterní větve
a všechny konkurenční a dovnitř vedoucí
větve.
Řez ve třetím a čtvrtém roce: Snažíme
se, aby koruna měla dostatek plodného
obrostu a dostatečně prosvětlenou
a dutou korunu. Letním řezem zajistíme
co nejlepší rozvětvení a světlost korunky.

Petr Cerha
Ovocné školky

předjarní řez v prvním roce

letní řez v prvním roce

předjarní řez ve druhém roce

letní řez v prvním roce

předjarní řez ve druhém roce

PECKOVINY – VOLNĚ ROSTOUCÍ
KORUNA

předjarní řez v prvním roce

Ochrana

Rodenticidy –
nové směry
Tématem tohoto čísla je problematika výskytu nežádoucích
hlodavců v domácnostech, zejména právě v zimním období.
Pokud pomineme zákrok proti těmto hlodavcům naší domácí
kočkou, jsou prakticky dvě možnosti, a to chemický
a mechanický způsob.
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. Novější
produkty již obsahují také hořké
ochucovadlo, které téměř zcela
zamezuje konzumaci dětmi či
domácími zvířaty (např. přípravky
Broditop nebo Effect Rodent)

formou nástrah je měkká návnada, která
se vyznačuje podstatně větší stabilitou ve
venkovních prostorech. Parafinové –
voskové bloky jsou určeny do velmi
vlhkých prostředí.
Vhodné je chránit návnady před vlhkem
a požitím necílovými organismy použitím
návnadových staniček. Nejnovější formou
jsou proto právě návnadové boxy Effect
rodent obsahující nejnovější
a nejbezpečnější účinnou látku
difenacoum. Jedná se o uzavřené boxy na
myši obsahující účinnou nástrahu pro
spolehlivou ochranu vašeho obydlí před
hlodavci, a to bez přímého kontaktu okolí
s nástrahou!

Na trhu se vyskytují čtyři
formy nástrah. Mohou to
být klasické formy pelet
nebo zrní. Novou

Ing. Tomáš Nábělek
AgroBio Opava, s.r.o.
www.agrobio.cz
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Zelenina

SEMO Smržice:

Nové zdroje vitaminů
I když za okny ještě vládne paní Zima, už je čas myslet na zahrádku a na to, jaké druhy
zeleniny si letos vysejeme. Máme pro vás několik zajímavých novinek, které nemůžete nemít!
Pálivá paprika
DRÁKY F1
Pálivou papriku
Drákula nahradí
odrůda DRÁKY F1.
Raný, středně vzrůstný
hybrid má středně
pálivé plody (capsaicin
se nachází i v lusku).
Plod zraje ze světle
zelené barvy do barvy červené. Plody jsou
vhodné i ke sterilaci, kdy se chovají jako
pravé kapie a neměknou.
Datlová mini rajčata
POLLICINO F1
Drobné, ale protáhlé
miniaturní plody
nabízí odrůda
POLLICINO F1. Pro
mimořádnou chu
jsme jej rovněž
zařadili do kolekce
PRO MLSNÉ JAZÝČKY.
Plody jsou datlového
tvaru s hmotností cca 20-25 gramů, mají
vyšší obsah cukrů a nižší obsah šávy jako
klasická cherry rajčata. Tato hybridní
odrůda je vhodná pro pěstování ve
fóliovnících, sklenících i polních
podmínkách.
Nakládačka na
kvašáky IWONNA F1
Kvašáky se dají
vyrábět prakticky
z každé přerostlé
nakladačky, jsou ale
odrůdy svojí vnitřní
strukturou a pevností
pro kvašení
předurčené. Právě
takovou je novinka
mezi nakladačkami IWONNA F1. Jde
o středně raný hybrid kompaktního
vzrůstu, s geneticky nehořkými plody
tupého tvaru s hrubými bílými ostny.

Odrůda je velmi odolná vůči plísni
okurkové.
Partenokarpické
nakládačky HARRIET
F1
Výhodou
partenokarpických
nakládaček je jejich
ranost a rychlý nástup
do plodnosti. Ve
„zlých letech“, kdy řádí
plíseň okurková,
předčí partenokarpické
nakládačky klasické odrůdy. Novinka
HARRIET F1 je velmi raná, hybridní,
nakládačka s tupými nehořkými plody
a bílými ostny. Má velmi dobrý zdravotní
stav včetně vysoké tolerance k plísni
okurkové. Je vhodná pro intenzivní
způsoby pěstování a pěstování na vertiko
systému.
Zelený hrášek CEZAR
Odrůda CEZAR
z kolekce PRO MLSNÉ
JAZÝČKY je odrůda
vhodná pro skutečné
labužníky. Lusky jsou
většinou ve
dvojluscích, s tupým
ukončením. Zrno je
velmi malé, drobné
jako špendlíková
hlavička, tmavě zelené. Přes drobné zrno
má odrůda vysoké výnosy velmi kvalitní
suroviny. Odrůda CEZAR je v sortimentu
nenahraditelná, je jednou z mála raných,
drobnozrnných odrůd.
Ředkvičky PRIMARA F1 a BLANKA
PRIMARA F1 je velmi raná hybridní
ředkvička se středně velkými až většími
bulvičkami určená pro jarní přirychlování
a polní pěstování. Vzhledem k odolnosti
k vybíhání je vhodná i pro podzimní
pěstování. Bulvičky jsou je 4-5 cm velké,

mají velmi intenzivní
tmavě červené
zabarvení a vynikající
vnitřní strukturu.
BLANKA je
opravdovou sněhovou
královnou s jemnou
ředkvičkovou chutí
a bílou barvou slupky.
Je raná, vhodná pro
jarní výsevy do
folníků, pařeniš i na
záhon, můžete ji
pěstovat i na podzim.
Vzhledem k atypické
bílé barvě je kromě
přímého konzumu
vhodná k zatraktivnění
zeleninových obloh.

Profi saláty k rychlení BREMEX a CITRIN
BREMEX je velmi raná odrůda, ranější než
BRILANT. Tvoří stejně velké, ale pevnější
a lépe uzavřené
hlávky. BREMEX díky
vyšší odolnosti
k vybíhání vydrží déle
na záhoně.
Odrůda CITRIN je
vhodná pro pěstování
ve vytápěných
sklenících
a fóliovnících. Vyniká
tvorbou středních, ale
těžkých hlávek. Menší
žlutozelené
manžetové listy jsou
vzpřímené, což
podstatně snižuje
nebezpečí
podehnívání. Obě
odrůdy jsou totálně
rezistentní k plísni
salátové, rasy
NL 1-25.
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Pokojové rostliny
Než se zahrada probudí ze zimního spánku,
můžeme svou péči plně věnovat pokojovým
rostlinám. Právě v předjaří je nejvhodnější
čas pro jejich přesazování – začíná nová
vegetační sezona a výměna substrátu přijde
rostlinám určitě vhod.

Čas pro

přesazování

V zásadě platí, že rostlinu přesazujeme tehdy, pokud se kořeny
tlačí odtokovými otvory nebo povrchem půdy ven, zpravidla
jednou za dva až tři roky. Po této době je substrát v květináči
také zcela vyčerpaný, utužený a v případě méně opatrného
přihnojení také zasolený.
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Nová nádoba, do níž budeme rostlinu přesazovat, by měla mít
jen o několik centimetrů větší průměr než původní květináč.
Důvod? Než rostlina po přesazení znovu zakoření, mohl by vlhký
substrát poškodit drobné kořenové vlášení a rostlina by mohla
zahnívat. Pokud možno volíme květináče z keramiky nebo
kameniny, které umožňují přístup
vzduchu ke kořenům svou stěnou.
V plastových květináčích můžeme bez
obav pěstovat pokojové rostliny krátkověké,
které si pořizujeme pouze na určitou dobu,
zpravidla do odkvětu, a usadit
je do ozdobného keramického
obalu.

PRO KRÁSNÉ A ZDRAVÉ
ORCHIDEJE
V našich zahradnických centrech vám po celý rok nabízíme
nejen univerzální substrát pro zelené pokojové rostliny, ale
také speciální substráty pro konkrétní druhy rostlin, například
palmy, azalky, orchideje, kaktusy apod. Tyto substráty jsou
obohaceny o stopové prvky a další látky, které podporují růst
nebo kvetení. Univerzální zeminu si můžeme připravit také
z kompostu smíchaného s menším množstvím písku, který
zajišuje vzdušnost zeminy v květináči.
Kořenový bal přesazované rostliny má být přiměřeně vlhký –
rostlina pak snáší přesazení lépe a snadněji se také vyjímá
z původní nádoby. Menší rostliny snadno vyklopíme při
otočení květináče dnem vzhůru a mírným poklepáním na dno
nádoby, větší rostliny se pokusíme opatrně vytáhnout
i s kořenovým balem. Pomocí tupého dřevěného kolíčku
postupně uvolníme kořeny po obvodu balu a v jeho spodní
části. Zejména v případě, že je kořenový bal přehoustlý,
můžeme silnější kořeny seříznout, naopak jemné kořínky
ponecháme. Poškozené nebo uschlé kořeny odstraníme.
Vhodnější než zakrytí odtokového otvoru nové nádoby
kamenem nebo střepem je pokrýt dno květináče tenkou
vrstvou štěrkové nebo keramzitové drenáže, která lépe udrží
odtokový otvor čistý. Drenáž pokryjeme vrstvou substrátu
a na ni usadíme připravenou rostlinu. Prostor po obvodu
nádoby vyplníme zeminou a pomocí tupého kolíčku
upěchujeme. Substrát naplníme asi centimetr pod horní okraj
nádoby, abychom si později usnadnili zalévání a voda
nestékala mimo nádobu.
Po přesazení ponecháme rostlinu v klidu na
polostinném místě, aby si vytvořením nových
kořenů znovu obnovila rovnováhu mezi kořenovým
a listovým systémem. Zaléváme jen velmi opatrně až
po mírném vyschnutí kořenového balu. Rostlina může
přijímat náležité množství vody až poté, co vytvoří
nový systém mladých kořínků, jimiž čerpá závlahu
a živiny v ní rozpuštěné. Rychle rostoucí druhy
zakoření již během prvních tří týdnů, pomalu
rostoucí až po šesti až osmi týdnech. Po této době
můžeme také začít s mírným přihnojováním, do té
doby si rostlina vystačí se živinami
obsaženými v substrátu.
Zvláštní péči při přesazování
vyžadují orchideje. Vzdušné
kořeny, které běžně vyrůstají
z nádoby, nejsou
indikátorem nutnosti
přesazení, ale naopak
znakem toho, že se
rostlině dobře daří.
Přesazujeme tedy až
poté, co rostlina nádobu
přerostla a nedrží
stabilitu, do průhledné
nádoby, které nebrání
přístupu světla ke kořenům.
Místo substrátu pro orchideje
můžeme použít jemně drcenou kůru
nebo nebarvenou štěpku.
■

– zážitek
z tvarů a barev
●
●
●
●
●
●

stimulátor intenzity kvetení
substrát pro orchideje
obaly
opory pro květní stonky
drcená kokosová kůra
kompletní kořenová výživa

Do zahradnických center dodává:

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

Celer listový kadeřavý  Zeler
Seler  Zeller  Sellerie  Celery

Cibule jarní žlutá  Cibuľa  Cebula
Vöröshagyma  Zwiebel  Onion

Cucumis sativus F1

Karen

Okurka nakládačka
Uhorka  Ogórek  Uborka  Gurke  Cucumber

cca

20

2783dd

4

cca

40

5

2212dd

Capsicum annuum

Artist

Paprika typ Kozí roh  Paprika  Papryka
Paprika  Paprika  Pepper

cca

160

3200dd

Rajče tyčkové  Rajčiak  Pomidor
Paradicsom  Tomate  Tomato

Řepa salátová válcovitá  Cvikla  Burak
Cékla  Rübe  Beet

6
5456dd

Brassica
oleracea

Kapusta okrasná  Kel
Kapusta  Díszkel  Zierkohl  Cabbage

Fazol keříčkový  Fazuľa  Fasola
Bab  Bohnen  Bean

Fazol keříčkový  Fazuľa  Fasola
Bab  Bohnen  Bean

Dalmatin

cca

15

6

2722dd

cca

20

5939dd

Rajče tyčkové  Rajče  Rajčiak
Paradicsom  Tomate  Tomato

cca

20

Lycopersicon
lycopersicum F1

Tastier

Rajče tyčkové (koktejlové)  Rajče  Rajčiak
Paradicsom  Tomate  Tomato

8

4469dd

cca

20

6

4771dd

4469dd

4771dd

Asarina
scandens

Cobaea alba

Mix

Asarina  Maurandie  Azarina
Asarina  Asarina  Angels trumpet

6

ZELENINA

7

2777dd

2777dd

Ateron

3548cc
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Kobea – vilec pnoucí  Kobea  Kobea
Serleglonc  Glockenrebe  Cathedral Bells

3549cc

3

5939dd

Povijnice nachová  Povojník  Wilec
Hajnalka  Prunkwinde  Morning glory

cca

20

Lycopersicon
lycopersicum F1

Paprika zeleninová (kapie)  Paprika
Papryka  Paprika  Paprika  Pepper

Standard
Ipomoea
purpurea mûs
linie
S

Blanche

2722dd

Parade

KVĚTINY

0633dd

Phaseolus vulgaris
var. nanus

Capsicum annuum

Gardenia
linie
s
i
x
e
l
A

Beta vulgaris
var. conditiva

5

0633dd

Phaseolus vulgaris
var. nanus

2293dd

3

Lycopersicon
lycopersicum

5456dd

4

2293dd

cca

35

0606dd

3200dd

Cuor di Bue

cca

cca

35

2212dd

2783dd

20

Tosca

Pikant

2005dd

5

0606dd

3

3548cc

3549cc

Listová
zelenina

Listová
zelenina

Salát hlávkový (celoroční)
Šalát•Sałata•Saláta
Salat•Lettuce•Salată

Lactuca sativa
var. capitata
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Salát hlávkový (celoroční)
Šalát•Sałata•Saláta
Salat•Lettuce•Salată

Lactuca sativa
var. capitata
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A
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s
N
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25

0423dd
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0423dd

Apium graveolens
var. Secalinum

ZELENINA
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0325dd
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A
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Zahradnická centra FLORA
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě zahradnických center FLORA
v Bakově nad Jizerou a v Jičíně.
Kořeny této zahradnické firmy sahají až do 30. let minulého století.
Tehdy nadšený zahradník, dědeček současného majitele firmy,
František Dvořák, vybudoval v centru Bakova nad Jizerou
zahradnictví, které bylo na svou dobu jiné, moderní. Přestože se
firmě dařilo a prosperovala, v 50. letech byla znárodněna.
K opětovnému návratu rodiny do firmy došlo až v roce 1991.
Díky tomu dostala firma nový impulz a v následujících letech se
úspěšně rozvíjela.
Zahradnické centrum FLORA v Bakově nad Jizerou prošlo v průběhu
těchto let několika fázemi svého vývoje. První začala v roce 1997
dokončením výstavby zcela nové prodejny v areálu původního
zahradnictví až po tu poslední, která se právě dokončuje a jejíž
výsledek poznají zákazníci již na jaře tohoto roku. Stavební úpravy
po jejich dokončení by měly našim
zákazníkům přinést větší komfort při
nákupu, rozšíření prodejní plochy větší
nabídku nového sortimentu a novinkou
bude možnost příjemného zpestření
návštěvy zahradnického centra při posezení
u dobré kávy, poháru či dortu v právě
dokončované cukrárně v areálu
zahradnického centra.
V roce 2006 vybudovala firma úplně nové
zahradnické centrum v Jičíně. Díky obětavé
práci a nasazení zaměstnanců celé firmy si
toto nové
zahradnické centrum
za dobu své krátké
existence našlo své
místo na trhu
v tomto regionu
a stalo se
vyhledávaným
místem nákupů pro
všechny milovníky
zahrady.
Zahradnická centra
FLORA V Jičíně
a v Bakově nad Jizerou patří k největším centrům ve svých
regionech. Obě centra nabízejí širokou škálu rostlin
a zahradnických potřeb. V nabídce je kvalitní rostlinný
materiál českých i zahraničních pěstitelů, především
z Holandska, Itálie a Německa – okrasné a ovocné dřeviny,
trvalky, skalničky i pokojové rostliny. Na své si v našich
centrech přijdou i ti zákazníci, kteří chtějí zkrášlit svůj
interiér řezanými, hrnkovými či balkonovými květinami.
V sortimentu nechybějí ani důležité potřeby pro péči o zahradu
od nářadí až po hnojiva, substráty, fólie, netkané textilie
a zahrádkářskou chemii.

Á NK A
POZV
ÁV
NA N ŠTĚVU

Zaměstnanci našich zahradnických center FLORA v Bakově nad
Jizerou a Jičíně se těší na vaši návštěvu. Uděláme vše pro to, aby
jste byli u nás spokojeni.

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Předjaří 2010. Vychází pětkrát ročně. Vydává Sdružení zahradnických center, 162 00 Praha 6, Pod Novým lesem 80,
IČO 44872615. Registrace MK ČR E19275. Redakce: PRO VOBIS, s.r.o. Vyšlo v Praze dne 18.01.2010.
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Sdružení zahradnických center
vás zve k návštěvě do svých prodejen

Zahr
ad
●

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

nické c
entrum FLORA

●

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

