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Barevný
S krátícími se dny a ubývající intenzitou světla
a tepla se s námi pomalu začínají loučit letničky
za okny, v nádobách na terasách a balkonech.
Často bývá vhodnější odstranit letní výsadby
už v době, kdy ubývá květů a objeví se první
příznaky podzimu. Ten ale nemusí znamenat
konec krásy za okny, právě naopak! Připravili
jsme pro vás několik nápadů, jak vtipně
a vkusně zkombinovat typické podzimní rostliny (chryzantémy, hortenzie, drobné růže a papričky, bramboříky, starček, vřesy) s neživými
přírodními dekoracemi a vytvořit si na balkoně
nebo třeba na jídelním stole aranžmá, které
oživí letošní podzim veselými barvami. Pro
aranžování můžete využít jak klasické truhlíky,
tak méně obvyklé proutěné koše, mísy nebo
skleněné vázy. Protože nemůžeme počítat
s tím, že podzimní výsadby vytvoří takový objem
jako letničky, je vhodné použít také doplňky,
které dodají celé kompozici vertikální rozměr –
stuhy, polopřevislé rostliny, barevné větvičky
nebo stébla trav.
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podzim
POKUD MÁTE POCIT,
ŽE SYCHRAVÝ,
UPLAKANÝ PODZIM
NEDOKÁŽE NIČÍM
ZAUJMOUT, NECHTE SE
INSPIROVAT NĚKOLIKA
DEKORACEMI
Z PŘÍRODNÍCH
I UMĚLÝCH MATERIÁLŮ.

Do našich zahradnických center si právě v této
době můžete přijít nejen pro inspiraci a hotové
dekorace, ale také nakoupit jednotlivé ozdoby
či nádoby a vyzkoušet vlastní fantazii, tvořivost
a nápady. Přejeme vám hodně úspěchů při
vlastní tvorbě a příjemný podzim!
Foto Chládek - zahradnické centrum
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Floristika

Když léto končí...
ŽÁDNÉ JINÉ ROČNÍ OBDOBÍ NENÍ TAK OBLÍBENÉ JAKO LÉTO A S BLÍŽÍCÍM SE PODZIMEM
TÉMĚŘ KAŽDÝ Z NÁS PŘEMÝŠLÍ, JAK SI CO NEJDÉLE UCHOVAT VZPOMÍNKY
NA TEPLÉ LETNÍ DNY. ZÁŘIVÉ BARVY ŘEZANÝCH KVĚTIN, JEJICH VŮNĚ
A ESTETICKÉ VLASTNOSTI JSOU VHODNOU VOLBOU PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE UDĚLAT
RADOST SOBĚ I SVÝM NEJBLIŽŠÍM.

Květinová aranžmá a dekorace nacházejí
stále větší uplatnění tam, kde se chceme cítit
příjemně. Velký výběr druhů a cenová dostupnost řezaných květin nám umožňují originální kombinace, více však záleží na
vkusu každého z nás. Aranžmá musí být
účelná a měla by odpovídat příležitosti,
ke které jsou zvolena. Jako nádoby pro dekorování se přímo
nabízejí proutěné košíky, keramické
obaly, skleněné vázy, tácy. Zrovna
tak zajímavě se nám ale s trochou
představivosti podaří využít i nádoby, které nevypadají na první
pohled příliš vhodné. Vynikající
příležitost nám může poskytnout
například starý džbánek, hrneček, plechovka
nebo kbelík. Musíme mít ale na paměti, že
pokud nádobu chceme použít pro aranžování
čerstvých květin, nesmí propouštět vodu.
Květiny by měly mít pevné stonky a používané
druhy by se měly vyznačovat dlouhou trvanlivostí. Stačí pouze květenství hortenzie, listy
aspidistry, podložku na věnec a během chvíle
vytvoříme elegantní a efektní dekoraci. Toto
krásné aranžmá lze dobře využít ke slavnostní

příležitosti nebo i na svatební tabuli. Pro zjemnění můžeme přidat pár květů kopretin
a celkový dojem završit sušenou lufou.
Stejně tak můžeme využít dřevěný
tácek, k jehož ozdobení stačí
opravdu málo a dekorace je hotova za pár minut. Výrazná oranžová
barva minigerbery krásně ladí ze zelenou. Listy břečťanu a třezalky (Hype ricum) vše propojí. Takové aranžmá jistě
potěší každého. Vynikne i v tom nejmenším
prostoru a přidáme-li svíčky, celkový dojem tím
získá ještě větší lesk.
Pro ty, kdo dávají přednost jednoduchosti, je
jistě vhodnou volbou skleněná váza. V našem
případě dozdobená dekorativními kamínky, květy
šuškardy (Liatris) a hledíku (Antirrhinum). To
celé doplníme ruskusem a spojíme stuhou s korálky. Aranžmá je velmi trvanlivé, a proto se hodí
do interiéru jako dekorace hotelů, restaurací
nebo kaváren. Ke stejnému účelu vynikne na
červeném tácu modrá barva ostrožky (Delphinium) v kontrastu s fialovobordovým hledíkem.
Svěží zelenou barvu dodá třezalka, kontryhel
(Alchemilla) a listy přísavníku (Parthenocissus
tricuspidata). Vše hezky doplní bambusové
tyče, kokosové vlákno nebo spirálky s korálky.
Jako dárek jistě udělá radost květinový koš, kterému dominuje červená lilie, květy celosie a slunečnice. Vše doplňují drobné květy zlatobýlu
(Solidago), craspedie a výhony přísavníku. Tato
dekorace bude hezky vypadat i venku na zahrádce.

Tereza Poislová
Fišer – zahradnické centrum s.r.o.
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PRO KRÁSNÉ A ZDRAVÉ
ORCHIDEJE

– zážitek
z tvarů a barev
l stimulátor intenzity kvetení
l substrát pro orchideje
l obaly
l opory pro květní stonky
l drcená kokosová kůra
l 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

Dekorace

Vánoční

ochutnávka

Letošním trendem jsou bezpochyby přírodní
materiály a barvy karamelové až hnědé, není
ovšem nutností se podle tohoto trendu řídit.
Proto v našem sortimentu naleznete dekorace
a doplňky v široké škále barev.
Přírodní materiály jsou letos velmi moderní a zejména v kombinaci s červenou barvou působí
velmi příjemně a navozují lehce venkovský styl.
Pokud se rozhodnete tento trend následovat,
můžete pro výzdobu použít také šišky, sušené
plody, skořici, badyán, sušená jablka a podobně.
Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo preferují velkolepou až luxusní výzdobu. Pro ně budeme mít
připraven dostatečný výběr ozdob s leskem
v hnědých, krémových a zlatých odstínech.

PŘESTOŽE PRAVÝ
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
JEŠTĚ NENASTAL,
PŘIPRAVILI JSME
PRO VÁS MALOU
OCHUTNÁVKU
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY
JIŽ V TOMTO ČÍSLE
ZPRAVODAJE.
MÁTE TAK MOŽNOST
NAHLÉDNOUT POD
POKLIČKU NABÍDKY,
KTEROU PRO VÁS
PŘIPRAVUJEME
NA KONEC PODZIMU.
Pocit luxusu dodává také spojení zlaté a červené barvy, která je pro Vánoce typická – vždy
záleží na tom, jak jsou doplňky zkombinovány,
jaký mají odstín, jestli jsou lesklé, nebo matné
a podobně.
Pro toho, kdo dává přednost mrazivé zimě,
jsou vhodné dekorace v bílé, modré a stříbrné
barvě. Všechny tyto barvy lze velmi dobře kombinovat – jejich spojení navodí pocit ledového
království.
Nezbytným doplňkem vánočních dekorací jsou
svíčky – jejich příjemné, teplé světlo podtrhne
vánoční atmosféru. Bohatý výběr adventních
svící i vonných svíček pro vás bude připraven
spolu s dekoracemi v mnoha barvách a kombinacích v našich zahradnických centrech už
během několika týdnů.
Jana Veselá
Chládek – zahradnické centrum
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Voda v zahradě

Jak připravit

jezírko

na zimu

S PŘÍCHODEM CHLADNÝCH PODZIMNÍCH DNÍ SE JEZÍRKO V ZAHRADĚ ZAČÍNÁ POMALU
PŘIPRAVOVAT NA ZIMNÍ OBDOBÍ. CO MUSÍME UDĚLAT PŘED ZIMOU, ABY JEZÍRKO MRAZIVÉ
OBDOBÍ PŘEČKALO BEZ ÚJMY? JAK NA ZIMU PŘIPRAVIT RYBY A JAK ZAOPATŘIT ROSTLINY,
ABY JE NEPOŠKODIL MRÁZ?
Říjen bývá hlavně ve znamení padajícího listí,
které se snáší nejen k zemi, ale také na vodní
hladinu. Listí nasáklé vodou pomalu klesá
ke dnu, kde spolu s výkaly ryb a odumřelými
částmi vodních rostlin vytváří hnijící kal, který
působí jako hnojivo pro růst řas. V zimním
období, kdy je hladina jezírka pokryta ledem,
může být tento kal zdrojem plynů, které jsou jedovaté pro rybí osádku. Proto je v podzimním
období velmi důležité odsátí tohoto kalu ze dna
jezírka, nejlépe pomocí jezírkového vysavače.
V jezírku s hloubkou minimálně 80 cm (to je
hloubka, která v našich podmínkách již nepromrzá) můžete bez problémů přezimovat
i chloubu jezírka, ryby. Jejich metabolismus se
v zimě zpomaluje, takže je není třeba krmit –
krmivo by nesežraly, klesalo by ke dnu, kde by
se rozkládalo.

Aby hladina nezamrzla,
můžeme:
l rozbíjet ledový příkrov mechanicky.
Otřesy způsobené úderem do ledu
však ruší ryby a vyvolává u nich intenzivní stres, který může vést až
k úhynu. Tento způsob není vhodný.
l použít vzduchování do zahradního
jezírka. Tímto způsobem proudí do
vody pomocí vzduchovacích kamenů a kompresoru vzduch, kterým
permanentně víříme na hladině
vodu a tím zabraňujeme tvorbě ledové krusty.
l použít speciální čerpadlo na rozmrazení jezírka. Tento způsob se
jeví jako nejvíce funkční a lze ho využít pro nádrže všech velikostí.
Z hloubky 60-80 cm, kde má voda
teplotu asi 4 oC, se voda pomalu
čerpá vzhůru k polystyrenovému
plováku, kolem kterého vytváří stále
volný pruh nezamrzlé hladiny.

Za mrazivého zimního počasí se na hladině vytváří dokonale těsná ledová krusta, která se sílícím mrazem zesiluje i svou tloušťku. Naším
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hlavním úkolem je jezírko i v tomto období prokysličit a udržet aspoň malou část hladiny bez
ledu, aby mohly unikat škodlivé kalové plyny.
Lekníny vysazené v nezámrzné hloubce (minimálně 80 cm) na zimu nijak připravovat nemusíme, jsou odolné a pozvolna přecházejí do vegetačního klidu. Trpasličí lekníny z mělkých zón
a další choulostivé teplomilné rostliny přemístíme do sudu s vodou a přeneseme na místo,
které není vystaveno silným mrazům, např.
garáž, sklep apod.
Čerpadlo, UV lampu a filtrační systém vypneme
a zazimujeme, jakmile teplota vody klesne pod
10 oC. Čerpadlo může přezimovat v nezámrzné
hloubce v jezírku, UV lampu a filtrační média z filtru vyčistíme a necháme přezimovat v prostorách, kde nemrzne.
Takto jsou jezírko i technika připraveny na přezimování a na jaře se můžeme opět těšit na
krásu zdravého, čistého jezírka.
Miroslav Ďurica
OASE

Již potřetí

Den s Fišerem
Fišer – zahradnické centrum s.r.o. Vás zve na třetí ročník
Dne s Fišerem, jež se bude konat v prostorách zahradnického centra Fišer
v Plzni v Lochotínské ulici, a to ve dnech

17. a 18. září 2010.

V těchto dnech nás navštíví známé tváře z Receptáře prima nápadů,
předvedeme Vám zajímavé květinové
vazby, výzdobu rautu a i trošku
vánočních dekorací.
n 17. září od 14.00 do 17.00 diskusní
fórum s Ing. Ludmilou Duškovou
a p. Janem Kopřivou
n 18. září od 11.00 do 15.00 předvádění
květinových vazeb našimi floristy
Od 17. do 25. září sleva 20%
na vše pro vlastníky našich
zákaznických karet

Poznej svoji zahradu (3)

Trvalky
do stínu
Sortiment rostlin pro stinné partie je až překvapivě bohatý. Dobře zde rostou zejména stálezelené druhy různých dřevin, jako rododendrony,
cesmíny, kaliny či tisy. Existuje ale také celá řada
trvalek, které nejenom že ve stínu dovedou přežít, ale navíc jsou často i velmi krásné a zajímavé.
Některé potěší především rozmanitými barvami
i tvarem svých listů, jiné bohatě a krásně kvetou.
Představme si alespoň některé z nich.

Bohyšky (Hosta)
Funkie či bohyška je jednou z nejznámějších stínomilných trvalek. Tato půvabná trvalka s velkými srdcovitými listy je málem považována za
rostlinu našich babiček. Pravdou je, že některé
druhy se do zahrad vysazují už mnoho let, na
druhé straně ale také platí, že mnoho krásných
odrůd se objevilo až v posledních desítkách let,
a stále přibývají nové a nové. Některé z nich přitom opravdu stojí za to. Krásné jsou především
jejich nápadné listy, ale v době kvetení potěší

PŘI VŠÍ ÚCTĚ KE SLUNCI
MŮŽE BÝT VELMI
HODNOTNÝM PRVKEM
V ZAHRADĚ TAKÉ STÍN.
KDO SI VZPOMENE
NA EXTRÉMNĚ HORKÉ
DNY LETOŠNÍHO LÉTA,
ZAJISTÉ UZNÁ,
ŽE I KOUSEK PŘÍJEMNĚ
UPRAVENÉHO MÍSTA
VE STÍNU MÁ
NEPOCHYBNĚ SVÉ
KOUZLO.
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Kapradiny
Kapradiny tvoří velkou skupinu vývojově nižších
rostlin. I když mohou dosahovat vyšších rozměrů, za nižší se považují proto, že jsou to rostliny nekvetoucí. V zájmu objektivity nutno
dodat, že existuje několik málo druhů kapradin, které rostou v suchých spárách kamenných zídek na slunečních stanovištích, drtivá
většina druhů, které v našich zahradnických
centrech nabízíme, však stín přinejmenším miluje anebo alespoň toleruje. Růstový rytmus
mnoha druhů kapradin je podobný jako u bohyšek. Jejich listy raší v jarním období, na pod-

Kapradiny

Hosty
i jejich bílá nebo jemně fialková soukvětí. Hosty
jsou považovány přímo za královny stínu, ale
často dobře rostou i na světlejších místech, kde
je půda trvale vlhká. Jejich lehkou nevýhodou je
to, že se po zimě probouzí trochu později a půda
v jejich okolí tak zůstává dlouho prázdná. Ale
i z této nevýhody lze udělat ctnost – mezi trsy
bohyšek můžeme koncem léta a začátkem podzimu nasázet ty nejkrásnější jarní cibuloviny.
Spolu s bohyškami si v našich zahradnických
centrech právě nyní můžete vybrat podle svého

vkusu cibulky krokusů, hyacintů, narcisů, tulipánů či okrasných česneků. I ve vaší zahradě
jim to spolu bude nepochybně slušet.

zim většina druhů nad povrchem půdy seschne
a zdánlivě zmizí. Některé druhy jsou sice stálezelené, ale jejich staré listy po zimě nebývají
příliš hezké. Kapradiny se obvykle dobře kombinují s bohyškami a v zahradě tak můžeme vytvořit velmi působivé kombinace barev a tvarů.

Rodgersie (Rodgersia)
Rodgersia

Rodgersie patří mezi vysoké a statné trvalky.
Pěstuje se více druhů i odrůd, všechny z nich
však tvoří velké a velmi dekorativní listy. Mladé

Pomněnkovec (Brunnera)
Brunnera neboli pomněnkovec je rostlinou velmi
hezkou a trochu neprávem opomíjenou. S pomněnkou, po které dostal jméno, je v blízkém příbuzenském vztahu, ale na rozdíl od ní je rostlinou vytrvalou. Nejčastěji pěstovaný druh –
Brunnera macrophylla pochází z vlhkých lesů
Kavkazu. Tento druh tvoří výrazné srdcovité listy
a drobné, ale četné kvítečky v bohatých soukvětích. První květy se podle počasí obvykle objevují v dubnu a není-li jaro příliš horké, dovedou
kvést i celý měsíc. Po odkvětu nastává druhá,
neméně zajímavá etapa – začínají se rozvíjet
velké srdcovité listy. Ty jsou u původního druhu
barvy čistě zelené, ale existují odrůdy, jejichž
listy jsou přizdobeny žlutou či stříbrnou kresbou.
Tyto odrůdy jsou pak velmi ozdobné i po zbytek

vegetační doby a i ten nejhlubší a nezajímavý stín
se s nimi promění na krásné místo.

NA CELÝ ROK

Mitrovnička a dlužela
(Tiarella, x Heucherella)
Ačkoliv se jedná o dva samostatné rody, uvádíme je tu společně. Obě tyto rostliny jsou si podobné jak botanicky, tak i použitím. A nakonec
rod x Heucherella (na obrázku) vznikl jako mezirodový kříženec dobře známé dlužichy (Heuchera) a právě mitrovničky (Tiarella). Oba tyto
rody tvoří nízké trsy, které jsou pro stinné lokality
jako stvořené. V jarním období ze středu rostliny
vyrůstá množství drobných soukvětí, které v tmavém stínu svítí jako bílé žárovky. Oba rody se
vyznačují i zajímavými listy. Zvláště poslední
dobou zahraniční šlechtitelé dodávají na trh nové
odrůdy, jejichž listy jsou zajímavě tvarované.
Někdy jsou dokonce vyzdobeny barevnými kresbami nebo dokonce celé listy – tak jak je to
běžné u dlužich – bývají barevně velmi atraktivní.
V dobrých podmínkách se někdy tyto rostlinky
mohou na zahradě vysemeňovat. Pokud vedle
sebe pěstujeme více odrůd, můžeme se mezi
náhodnými semenáčky dočkat i vlastní „šlechtitelské“ novinky.
Arboeko s.r.o.
Foto Pavel Chlouba a Michal Babor

Zahradnický
kalendář

2011

l rady a návody pro péči
l
l

l

l

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

DUBEN

14. týden

Tipy

Plevele v kuchyni (3)
Krvavec toten

Brunnera

Rebarbora nesnáší
přesazování

Luční rostlina nápadná svým kulovitým květenstvím temně
rudé barvy, po níž dostala i své české jméno, se vyskytuje
zejména na vlhčích místech s těžkou, jílovitou půdou. Český
název zároveň odkazuje také na skutečnost,
že oddenek a kořen se používají v lidovém
lékařství k mírnění tišení krvácení, ale
i k desinfekcím. Mladé listy a oddenky před
vykvetením se mohou přidávat do salátů,
polévek, omáček, pomazánek, zeleninových
jídel, sušený a drcený kořen jako ochucovadlo
zeleniny a bramborových pokrmů.

Heucherella

Reveň rebarbra je jedním
z druhů rostlin, kterým
vyhovuje nerušený růst na
jednom stanovišti po dobu
několika let. Pokud jí na
podzim zásobíme dávkou
kompostu a mulče z listí nebo
slámy, poroste spokojeně
a bude vytvářet velké
množství listů. Jakmile však
začnou rašit pouze tenké
stonky, je třeba trs zmladit.
Časně na podzim, když
odumřou všechny listy,
odrýpneme rýčem okraj trsu
a znovu jej vysadíme, nejlépe
na jiné místo.

Z kořene lze připravit také posilující nápoj:
dvě lžíce jemně pokrájeného kořene
promícháme se stejným množstvím medu,
nejlépe akátového, a necháme tři dny
táhnout při pokojové teplotě. Poté
smícháme dvě až tři čajové lžičky směsi
s ovocnou šťávou nebo mlékem a podle chuti přidáme
vanilku nebo strouhaný zázvor.

Rostlina měsíce

1
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PÁTEK
Hugo

2

SOBOTA

12,18 Beran
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Erika
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Beran



D

NEDĚLE
Richard
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ranžová barva je stále
oblíbenější pro svou
veselou a optimistickou náladu.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. Kdo by ji v sychravých
únorových dnech
nepotřeboval? Vneste si ji do
Odzemí – den vhodný pro výsevy. svého domova i vy, třeba
Dny plodů za ubývajícího měsíce prostřednictvím zajímavé
jsou vhodné pro řez ovocných
kalatey, která vám udělá radost
stromů.
nejen svým rozpustilým
květem. Má totiž také zajímavé
listy, i když na rozdíl od
ostatních příbuzných svého
Dny kolem novoluní jsou vhodné pro
rodu nejsou tak atraktivní svou
prořezávání stromů. Dny Berana za
kresbou. Přesto se jejich tmavě
dorůstajícího měsíce jsou vhodné pro
výsev a výsadbu kořenové zeleniny.zelený povrch a nachově
Dny plodů za dorůsajícího měsíce červená až světle
jsou vhodné pro výsadbu ovocnýchfialová spodní
stromů.
strana výborně doplňují
s oranžovými kalichy,
které ladně vystupují
nad listovou růžici,
neseny na vysokém,
štíhlém stonku.

Kdo někdy porovnal chuť rajčete koupeného
v supermarketu s plody ze zahrady, určitě si bude
chtít vypěstovat alespoň několik keříků
vlastnoručně. Není to nic těžkého – sadbu
můžeme koupit v zahradnictví na jaře nebo si ji
předpěstovat a vysazovat můžeme po posledních
mrazících na teplá, plně osluněná místa, ideálně
před jižní stěnou, kde je tepleji i v noci. Také na
balkoně se bude rajčatům dařit, stačí je vysadit do
větších květináčů nebo plastových pytlů. Rostlinám
zachováme pouze jediný výhon, ostatní výhony
rašící v paždí listů pravidelně vyštipujeme.

Protože vlastní drobné květy
uvnitř kalichu nevoní, přejímají
Správná
sklizeň
funkci lákadla
pro rebarbory
kolibříky,
Reveňhlavní
neboliopylovače,
rebarboracípaté
bývalaokvětní
dříve
součástí
každé
venkovské
lístky
výrazné
barvy. zahrady,
dnes se
najiné
ni trochu
Jako
druhy zapomíná.
původem Mladé,
křehké výhony, které lze už od února
z tropických pralesů nesnáší
rychlit pod neprůsvitnými nádobami,
kalatea přímé slunce (ve své
obsahují velké množství vitamínu B,
kyseliny jablečné, vápník, draslík,
vlákninu a řadu dalších prospěšných
látek. Řapíky sklizené do poloviny
června lze konzumovat syrové, starší
pouze oloupané a tepelně opracované.
Při sklizni listy
i s řapíky z trsu
vytrhneme nebo
vykroutíme, nikdy
neseřezáváme,
protože zbytky
stonků by
zahnívaly a mohly
by infikovat celý
trs.

Až do konce října nabírají
jahodníky sílu pro příští rok.
Začátkem října proto půdu
povrchově nakypříme,
odplevelíme a přihnojíme –
pět litrů kompostu a 80 g
rohové moučky na čtvereční
metr, případně lze použít
speciální hnojivo na jahody. Jahodníkům prospěje také
několikacentimetrová vrstva mulče nejlépe z drcených větví
nebo štěpky.

domovině tvoří husté
podrosty pod stromy),
ale vyžaduje přitom vyšší
teplotu a vlhkost
o
C
vzduchu.
Nezbytné je
proto pravidelné rosení
nebo alespoň lokální
zvlhčování vzduchu.
Půda musí být neustále
přiměřeně vlhká.
Přihnojujeme od jara do
o
podzimu
jednou za dva
C
týdny.

Hnojení nazeleno

o

C

Začátkem září můžeme na prázdné zeleninové
záhony vysít svazenku nebo řepku, rostliny pro tak
zvané zelené hnojení. Svými kořeny zlepšují strukturu
půdy a brání její erozi. Po prvním mrazíku nebo
nejpozději koncem února následujícího roku se
rostliny zaryjí do půdy a poslouží jako potrava pro
půdní mikroorganismy.
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Barvy října

Botanické jméno: Calathea crocata
Původ: Brazílie
Přísavník pěticípý
Růst: keříková pokojová rostlina, široké listy
Tuto opadavou popínavou liánu zná asi každý, často
Květ: menší, ale výrazný oranžový kalich na stonkujako divoké nebo psí víno. Přísavník pěticípý
Nároky: nesnáší suchý vzduch, nutná zvýšená vlhkost,
rosení
(Parthenocissus
quinquefolia) se přichytává
a častější zálivka
konstrukce tenkými úponky a na rozdíl od svého
Použití: do obytných místností s teplotou min. 20oC, východní okno
tříprstého
příbuzného (P. tricuspidata)netvoří
Zvláštnost: jediný kvetoucí druh v rámci svého rodu,
ostatní jsou
přísavné destičky, takže po zdech se bude pnout
okrasné pestrými listy

jen obtížně. Pěstuje se pro zakrytí nevzhledných
konstrukcí, popnutí drátěných plotů či pergol. Je
velmi nenáročný, 27
snese horko i plné slunce. Kromě
tmavomodrých, jakoby ojíněných plodů, které však
brzy opadávají, je lákavé intenzivní podzimní
vybarvení do červena až ruda. Složené listy se při
opadávání listí postupně rozpadají.

Lužanka žlutá
Pro podzimní záhon či skalku jsou svítivě žluté květy lužanky
(Sternbergia lutea) skutečnou vzácností. Tato cibulovina kvete
v září a říjnu nálevkovitými, vzpřímenými
květy s výraznými tyčinkami. Cibule se
vysazují už v červenci, vhodná je běžná
zahradní půda, může být i kamenitá,
s dobrou drenáží. Příliš vlhká půda
rostlinám škodí. Aby byl efekt co
nejvýraznější, vysazujeme do skupin
po několika cibulích. Před příchodem
mrazů zakryjeme jehličím nebo listím.
Cibule můžeme vysazovat také do nádob
na terase či balkoně, zimu však musí přečkat
v mrazuprosté místnosti.

Vysazujeme letní cibuloviny
Začátkem měsíce je nejvyšší čas pro výsadbu
letních cibulovin a hlíznatých rostlin – jiřin, gladiol,
chocholatic nebo lilií.
Jiřiny a begonie, které
jsou nejcitlivější na
mráz, vysazujeme až
ve druhé polovině
měsíce, při ranější
výsadbě chráníme
výsadbu před
pozdními mrazíky
netkanou textilií. Velmi
pěkně vypadají nízké
jiřiny, begonie a lilie
také v nádobě na
terase.
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Kalatea se výborně hodí
nejen do decentně
zařízeného interiéru,
v němž převažují teplé
přírodní barvy, ale velmi
dobře se zapojí také do
individuálně pojatého
prostředí, podobně jako na
obrázku, kde zajímavě vyniká
na pozadí divokých
květinových vzorů na tapetě.
n

KVĚTEN
Rajčata mají ráda teplo

Červený jeřáb patří mezi
evropské druhy dřevin a hodí
se proto také do přírodních
zahrad. Štíhlým stromům se
daří i v drsnějším klimatu
a zdobí zahradu hned
několikrát – na jaře
krémovými květy, které lákají
drobný hmyz, koncem léta
jedlými plody, které si rádi
sezobnou i ptáci, a na
podzim zlatou barvou listů.
Plody jsou za syrova
nepoživatelné, lze z nich
však připravovat marmelády,
želé, šťávy i vína, dají se
však také sušit.

Jahodník potřebuje
živiny

Kalatea
Ryby

Mnohostranné
jeřabiny

Jak omezit růst borovic
Pokud bychom se snažili omezit růst borovice
řezem, docílíme pouze nevzhledného pahýlu.
Mnohem efektivnější a přínosnější je
zaštipování měkkých přírůstků, z nichž se
vyvíjejí nové větve.
V průběhu května je
prsty zaštípneme podle
vlastního uvážení – čím
kratší bude zbytek
výhonu, tím kratší
a hustější větev z něj
vyroste. Přírůstky lze
také odstranit zcela,
borovice pak nebude
přirůstat vůbec.

Korálovka andská
Zvláštní pokojová rostlina (Nertera granadensis) s malými plody
připomínajícími korálky, které jsou těsně přisedlé ke světle
zeleným, nepříliš výrazným listům. Nejatraktivnější jsou plody
oranžové, mohou být však také bílé nebo žluté, díky nimž se
korálovka používá většinou jako dekorace stolů, aby mohla být
pozorována zblízka. Rostlinu pěstujeme na světlém místě,
během kvetení i na přímém slunci, zaléváme do misky
a pravidelně (kromě doby kvetení) rosíme. Velmi pěkně vypadá
v kombinaci s dekorativními dýněmi nebo kaštany.
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rostliny v květináčích vypadají velmi skromně.
Mají často jenom jeden list, někdy třeba dva.
Ale nedejte se tímto zádrhelem odradit – až
rodgersii vysadíte na vlhké místo a do humózní
půdy na stinném stanovišti, za pár let poznáte
změnu. V případě této rostliny ale platí, že stín
je jediným místem vhodným pro její růst, na
slunci obvykle strádá. A ještě jedna rada – vysaďte několik kusů blízko sebe, celkový efekt
bude o poznání dokonalejší.

PRAKTICKÝ
RÁDCE

Ochrana rostlin

Choroby a škůdci podzimu
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.

Kadeřavost broskvoně
–
–
–
–

preventivní ošetření v době opadu listů
použijeme přípravky Kocide 2000,Champion 50 WP
dbáme na maximální pokrytí postřikem
na jaře v době nalévání pupenů ošetříme přípravky
Syllit 65 WP, Delan 700 WG

Plíseň sněžná v trávnících
– upravíme způsob hnojení, použijeme speciální
trávníkové hnojivo Expert Podzim
– v říjnu ošetříme trávník přípravkem s účinnou látkou
Azoxystrobin, která je obsažena v přípravku Ortiva

Dvouděložné plevele v trávníku
– ošetřujeme v průběhu vegetace několikrát, dva dny po
seči
– použijeme dvousložkový přípravek Agrofit Kombi
– na úporné plevele lze použít přípravek Garlon 4EC
– aplikaci provádíme s použitím herbicidního zvonu

Likvidace nežádoucí vegetace
– provádíme za plné vegetace od výšky plevelů
minimálně 15 cm
– provádíme plošný postřik přípravkem Roundup
Biaktiv, Dominátor
– za deset dnů po aplikaci lze porost zlikvidovat
– po deseti dnech lze na ošetřený pozemek sázet
případně sít kulturní rostliny
– Roundup Biaktiv lze použít i do vodního prostředí na
ošetření okrajů jezírek a jiných vodních ploch
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Zahradnické centrum radí

Podzimní péče

o zelený

koberec

VŠICHNI MÁME JEŠTĚ V ŽIVÉ PAMĚTI TO, JAK VYPADALY OKRASNÉ TRÁVNÍKY PO LETOŠNÍ DLOUHÉ
A NA SNÍH BOHATÉ ZIMĚ. VŠUDE SE OBJEVOVALA VYLEŽENÁ KOLA
A DOKONCE I TAM, KDE SE INTENZIVNĚ HNOJILO, BYLY TRÁVNÍKY VÝRAZNĚ POŠKOZENY
ODTÁVAJÍCÍM SNĚHEM. JAK TEDY PŘIPRAVIT TRÁVNÍK NA LETOŠNÍ ZIMU TAK,
ABY JI PŘEŽIL V CO NEJLEPŠÍ KONDICI?
Přípravy by měly začít už v průběhu léta pravidelným hnojením trávníkovým hnojivem Expert,
zavlažováním a občasným provzdušněním.
Trávník zbavíme dvouděložných plevelů plošným postřikem přípravkem Agrofit kombi, který
obsahuje několik účinných látek a jeho aplikace zaručí likvidaci i vzrostlých plevelů. Postřik provedeme asi tři dny po posečení trávníku, buď ráno nebo v podvečer v době, kdy
neočekáváme příchod srážek.
Pokud máme v trávníku problém s některými
úpornými plevely jako třeba bršlice nebo některé druhy jetelů, pomůže nám v boji s těmito
rostlinami přípravek Garlon. Výborně účinkuje
proti vytrvalým úporným plevelům, umí zlikvidovat i přesličku rolní a bezpečně vás problémů zbaví. Garlon není třeba aplikovat na trávník plošně, stačí ošetřit plevele v ohniscích
výskytu. Je třeba si dát ale pozor na zasažení
listnatých keřů a stromů a před použitím je obalit fólií nebo chránit vhodnou zástěnou.
Při podzimním hnojení trávníků nebudeme používat hnojiva s vysokým obsahem dusíku
(ledek amonný, Trávníkové hnojivo Agro CS
nebo Expert na trávníky), ale využijeme speciální podzimní hnojiva se zvýšeným obsahem
draslíku (například Expert Podzim), která podporují vyzrávání buněk v listech trav, zpevnění
jejich struktury a zahuštění rostlinných šťáv
v průběhu podzimu. Kdo začal přihnojovat
hnojivem Expert Podzim už v červnu, neměl významnější problémy s poškozením trávníku
suchem. Složení tohoto hnojiva totiž napomáhá
i lepšímu hospodaření s vodou právě v suchých měsících.
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První dávku hnojiva na podzim aplikujeme v září,
a to zhruba 35 g/m2, v říjnu pokračujeme dávkou 30 g/m2 a poslední přihnojení provedeme
do poloviny listopadu v dávce 25 g/m2. S posledním hnojením můžeme jednou za čtyři roky
aplikovat také Dolomitický vápenec pro úpravu
pH půdy jako prevenci výskytu mechu. Takto
připravený trávník běžnou zimu bez problémů
přečká. Pokud nezměníme systém hnojení,
rostliny budou díky vysokému obsahu dusíku
v hnojivech vytvářet měkké, nevyzrálé, sytě zelené listy a první mrazík je výrazně poškodí.
Jen úprava hnojení ale nestačí. Jestliže bude
zima dlouhá a bohatá na sníh tak jako v letošním roce, ani nejlépe vyhnojený trávník nezůstane bez poskvrny. Musíme mu pomoci fungicidní clonou. Dobře vyhnojený, posečený
a odplevelený trávník před zimou ošetříme proti
plísni sněžné a dalším chorobám listů přípravkem s účinnou látkou azoxystrobin. Tuto látku
obsahuje například přípravek Ortiva. Preventivní ošetření provedeme těsně před zámrazem
a další ošetření na jaře po roztání sněhu. Aplikujeme plošným postřikem v dávce 10 ml přípravku na 8-10 l vody na 100 m2, maximálně
však dvakrát za rok. Takto ošetřený trávník není
vhodný ke zkrmování domácími zvířaty
a vhodné je také omezit vstup domácích mazlíčků na ošetřenou plochu zhruba na 10 dnů.
Nezapomeňme tedy na to, že o tom, jaký trávník budeme mít na zahradě příští rok, rozhodujeme teď, když nastává podzim a blíží se
zima.
David Brom
ZC s.r.o.

Mykorhiza –
podpora rostlin
na celý život
Symbivit v okrasné zahradě a zelenině
• vyšší úroda
• lepší využití živin a vody
• bohatší kvetení
• zdravější a odolnější rostliny

Rhodovit pro vřesovištní rostliny
• vyrovnaný růst
• specifické složení kyselomilných
mykorhizních hub
• bohatší kvetení
• lepší využití živin a vody

Výrobky Symbivit a Rhodovit zakoupíte
spolu s dalšími produkty obsahujícími
mykorhizu v prodejnách
Sdružení zahradnických center.

Okrasné dřeviny

Podzimní péče
o stromy a keře

Na nevlídné roční období je třeba myslet už od
srpna: koncem léta přestaneme dřeviny přihnojovat přípravky s vysokým obsahem dusíku.
Tento prvek totiž podněcuje tvorbu a růst nových výhonů, ty ale nestačí do zimy vyzrát –
a jsou tak ohroženy mrazem víc než výhony,
které měly na svůj vývoj dostatek času.
Neznamená to však, že se stromy a keře na
podzim úplně obejdou bez výživy. V tomto období jsou ideální hnojiva s vysokým obsahem
draslíku, který podporuje vyzrávání pletiv (na-

DŘEVINA – AŤ STROM,
NEBO KEŘ – JE JEDNÍM
Z NEJSPOLEHLIVĚJŠÍCH
PRVKŮ OKRASNÉ
ZAHRADY. STAČÍ JI
ZASADIT A JE HOTOVO...
TOHLE SI ŘÍKÁ MNOHO
MAJITELŮ ZAHRAD, KDYŽ
SI POŘIZUJÍ JAVOR,
RODODENDRON NEBO
CYPŘIŠEK. NEJSOU
DALEKO OD PRAVDY, ALE
TAK ÚPLNĚ BEZ NÁROKŮ
OKRASNÉ DŘEVINY ZASE
NEJSOU. MŮŽE SE TO
PROJEVIT HNED PRVNÍ
ZIMU PO VÝSADBĚ.

V chladných oblastech se vyplatí zimní ochrana.
Kořeny můžeme přikrýt chvojím, nejlépe jedlovým, které do jara neopadá. Neměli bychom na
to zapomenout u mladých rostlin a také u citlivějších druhů, ke kterým patří třeba ořechokřídlec (Caryopteris), krásnoplodka (Callicarpa),
některé dříny (Cornus) a také řada teplomilných
rostlin pocházejících ze Středomoří jako je perovskie (Perovskia). Korunky pak můžeme přehodit netkanou textilií, která propouští světlo, ale
chrání rostlinu před vysušujícím větrem i prudkým sluncem.
Totéž co pro ostatní dřeviny platí také pro růže –
v srpnu přestaneme přihnojovat dusíkem a dopřejeme rostlinám dávku draselného hnojiva.
Ještě než zemi zamkne mráz, je dobré rostliny
nakopčit půdou, což je důležité hlavně u těch,
které jsme vysazovali letos na podzim. Předtím,
než keř zasypeme, zkrátíme dlouhé výhony
a v chladných oblastech navíc rostliny zakryjeme
netkanou textilií.
Růžím na kmínku obalíme korunku kokosovou
rohoží nebo pytlovinou – v každém případě materiálem, který propouští vzduch. Prostor mezi
větvemi vyplníme slámou nebo jiným izolačním
materiálem.Schované by mělo být i místo roubování, které leží těsně pod rozvětvením.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

Ořechokřídlec
příklad Kristalon podzim). Zvlášť důležité je to
u citlivějších dřevin, k nimž patří třeba cypřišek
Leylandův (Cupressocyparis leylandii).
Jehličnanům můžeme na podzim přilepšit ještě
jinak: prospěje jim dávka hořečnatého hnojiva
– například hořké soli. Pomůže jim uchovat si
i přes zimu krásnou barvu jehlic.
Se zálivkou obvykle mnoho starostí nebývá, deštivý podzim se o ni postará sám. Jen za suchého
počasí byste měli opadavé rostliny ještě během
září zásobovat vodou. Stálezelené druhy však
před příchodem mrazů důkladně zalijeme. Vyschnutí je totiž častou příčinou toho, že některý
z otužilých druhů nepřežije zimu.
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Velké stěhování
Pokud jde o rostliny v nádobách,
není důvod spěchat se stěhováním.
Jako první se ze zahrady do domu
stěhují citlivé druhy, které pocházejí
z tropů – například ibišek (Hibiscus)
nebo banánovník (Musa, Ensete).
Otužilým rostlinám, jako je oleandr
nebo mračňák (Abutilon), však bude
venku lépe až do prvních přízemních mrazíků.
Perovskie

™

Co o n m nevíte?
Zajist te svým rostlinám klidný
zimní spánek tou nejlepší zálivkou,
která je pipraví na vegetaní klid.
Dopejte jim Kristalon!
Urený pímo k pezimování okrasných a ovocných devin, rží, jahod
a k lepšímu vyzrávání pletiv.

Kristalon je jen jeden!

Krásnoplodka

www.kristalon.cz

Okrasné rostliny

Rok s cibulovinami
S PODZIMEM NASTÁVÁ OBDOBÍ, KDY JE TŘEBA MYSLET DOPŘEDU: NEJEN NA VÁNOCE,
ALE I NA PŘÍŠTÍ ZAHRADNÍ SEZONU. PRÁVĚ TEĎ SE ROZHODUJE O TOM,
JAK BUDE NAŠE ZAHRADA VYPADAT NAPŘESROK NA JAŘE, V LÉTĚ... A TAKÉ KTERÝ KVĚT SE
PRVNÍ ROZVINE. V ZÁŘÍ A ŘÍJNU JE TOTIŽ IDEÁLNÍ DOBA PRO VÝSADBU CIBULOVIN.

Je jen málo míst na zahradě, kde by se cibuloviny nemohly uplatnit. Jejich výhodou je, že rozkvétají jako první – alespoň ty nejčasnější. V cibuli totiž mají schovanou nejen zásobu živin,
ale i zárodek rostliny, proto dokáží ozdobit zahradu barvami ještě v době, kdy je zapadaná
sněhem. Není tedy divu, že hlavní sezonou cibulovin je právě jaro. Jejich příbuzné ovšem
postupně rozkvétají, a tak nás mohou provázet
celou sezonou.

Záhony kolem domu a předzahrádky mohou už
v době, kdy všude kolem kraluje bílá spolu se
šedou, krášlit květy ocúnovců (Bulbocodium),
sněženek (Galanthus), bledulí (Leucojum),
talovínů (Eranthis) nebo cibulnatých kosatečků
(Iris, syn. Iridodyctium). Později převezmou
vládu nad zahradou nápadnější narcisy, tulipány
a hyacinty. Kromě „nepostradatelných klasiků“
si však můžeme zkrášlit jaro i kandíkem (Erythronium), snědkem (Ornithogalum), haycintovcem (Hyacinthoides), modřencem (Muscari)
nebo některou z jarních sasanek (Anemone).
Léto patří vzrůstnějším druhům. Na záhonech
rozkvétají řebčíky (Fritillaria), některé z četných
okrasných česneků (Allium), lilie (Lilium) anebo
nepřehlédnutelné liliochvostce (Eremurus).
Bez cibulovin se nemusíme obejít ani na podzim: s tlumenými tóny usínající přírody ladí
květy ocúnů (Colchicum), světla do mlžných
dnů vnášejí žluté kvítky lužanky (Sternbergia).
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Jak na to
Kdy sázet? Jako první přicházejí na
řadu narcisy, jejichž cibulky se vyvíjejí
déle, a tak je můžeme zasadit už koncem prázdnin. Pro ostatní druhy je
ideálním měsícem říjen. Pro hloubku
výsadby platí jednoduché pravidlo:
výsadbová hloubka je dvojnásobkem
výšky cibule. Je třeba při tom dát
pozor, abychom cibulku vložili do půdy
špičkou nahoru a kořínky dolů.
Cibulky, zejména ty větší, často padnou za oběť hrabošům. Pro prevenci
se osvědčila výsadba do drátěných
košů, které mají ještě jednu výhodu:
zabrání rostlinám v tom, aby se rok od
roku „stahovaly“ hlouběji do půdy, což
omezuje jejich ochotu kvést.

Nízké druhy cibulovin mohou na jaře proplést
barevným vzorem zelený koberec trávníku. Pro
přirozený efekt je však důležité ne rozmisťovat
cibulky do trávníku pravidelně: nejlepší je volně
rozhodit cibulky po ploše a zasadit je tam, kam
dopadly. Šafrány (Crocus), ladoňky (Scilla)
a další zplaňující druhy ovšem po odkvětu potřebují čas na to, aby zásobní látky vytvořené
v listech uložily ve svých cibulkách. Se sečením trávníku tedy počkáme až na dobu, kdy
listy cibulovin zežloutnou.
Drobným druhům to sluší i na skalce: zvlášť
v předjaří a v časném jarním období, kdy je
o květy nouze, tu mohou kvést ocúnovce, botanické tulipány (Tulipa tarda, Tulipa pulchella...) či drobné narcisy. Později se tu najde
místo pro ty menší z početného rodu okrasných česneků.
Teď, na podzim, si můžeme osázet i nádoby,
které na jaře zkrášlí prostor kolem dveří. Obalené bublinkovou fólií nebo kokosovou rohoží
mohou strávit zimu venku. Až nastane správný
čas, rozkvetou v nich narcisy, tulipány, modřence či hyacinty... Po odkvětu je můžeme (s
výjimku tulipánů, které takový pohyb těžko snášejí) přesadit do zahrady.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

BRABEC
V MODŘICÍCH
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
SPOJENOU S

UKÁZKAMI ARANŽOVÁNÍ
OBLÍBENÉHO FLORISTY

LUBOŠE DOBROVOLNÉHO
UKÁZKY ARANŽOVÁNÍ SE USKUTEČNÍ
ˇ
V NEDELI
21. LISTOPADU 2010
V 10:00 - 12:00 A 13:00 - 15:00

Trvalky

Záplevák –

trvalka roku 2010

TRVALKU ROKU SI VYBÍRAJÍ NEJEN V ZAHRANIČÍ. PRO LETOŠNÍ ROK BYLA ČESKÝM SPOLKEM
PERENÁŘŮ VYBRÁNA TRVALKA NESOUCÍ TAK TROCHU HANLIVÉ ČESKÉ JMÉNO ZÁPLEVÁK.
JEJÍ LATINSKÝ NÁZEV, HELENIUM, JE ODVOZEN OD JMÉNA BOHA SLUNCE HELIA.
Pro úvod si vypůjčím informaci o původu,
uváděnou právě výše uvedeným
spolkem. Jedná se o perenu v kultuře velmi starou, která byla dovezena ze Severní Ameriky do Evropy
již v roce 1729; koncem 19. století již bylo
v oběhu několik botanických druhů a jejich
forem. První americké selekce vznikly začátkem 20. století a po první světové válce byly již
dostupné i u nás. Mezi světovými válkami zdejší

’Ruby Tuesday’

’Waltraut’

školky nabízely nejméně 16 různých druhů. Klíčový moment ale nastal v Holandsku v roce
1930, kdy Mia Ruys přichází s kultivarem
’Moerheim Beauty’ cihlově šarlatové barvy a nepřekonatelně dlouhým kvetením. Skutečný
posun o řád výše znamenala ovšem šlechtitelská práce, kterou na rodu Helenium vykonal
v Německu Karl Foerster během 40. až 60. let.
Severoamerická květena pozdního léta se začíná obecně těšit veliké popularitě, a tak ani zápleváky neunikly pozornosti. Do této skupina
patří a velmi dobře se se záplevákem kombinují
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’Double Trouble’

Helenium+Erigeron

na stejném stanovišti krásnoočko (Coreopsis
verticillata), turan (Erigeron), šuškarda (Liatris spicata), dračík (Penstemon digitalis), třapatka (Rudbeckia fulgida), z trav dochan (Pennisetum) nebo proso (Panicum virgatum).
Tato trsnatá trvalka s velmi vzpřímených růstem
je ideální pro trvalkové a smíšené záhony na
slunné místě s bohatou, humózní půdou. S růstem se postupně ve spodní části vyholují
stonky, což se dá elegantně vyřešit kombinací
s jinými nižšími druhy trvalek. Na stoncích
výšky 70 až 120 cm se objevují podle sorty
květy již brzy v červenci, vyšší většinou začínají
kvést až v září a mnoho z nich prozáří podzimní
zahradu ještě v říjnu.
Existuje velká řada nádherných kultivarů včetně
výše uvedené, která je stálicí v sortimentu zápleváků. Barva květu se pohybuje od sytě zářivě žluté přes měděné odstíny až po sytě červenou. Zajímavostí jsou kultivary ’Double
Trouble’ se zářivě žlutým plným květem a ’Ruby
Tuesday’ se sytě rudým květem.
Ing. Renata Pešičková – PERENY

’Moerheim Beauty’

Novinka !

0,5 l

PODZIMNÍ HNOJIVO kapalné

PODZIMNÍ NPK S GUÁNEM

Kapalné hnojivo s hořčíkem
8% N + 7% K2O +2,5% MgO

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

Použití: Univerzální podzimní hnojivo
s posilujícím účinkem je určeno k podzimnímu
hnojení všech zahradních rostlin (jehličnanů,
listnatých stromů, okrasných keřů…). Hnojivo je
taktéž vhodné pro rostliny se zvýšenou potřebou
draslíku a hořčíku nebo k rostlinám u nichž se
projeví deﬁcit těchto živin.

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.

4kg,5

NPK S GUÁNEM

5kg

25
kg

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

2kg,5

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.

EXPERT PODZIM

trávníkové hnojivo

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

2kg,5

5kg
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1kg

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.

10
kg

3kg

KOŇSKÝ HNŮJ

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

6kg

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.

PODZIMNÍ HNOJIVO
pro jehličnany
Minerální hořečnaté hnojivo
31% K2O + 14% MgO

2kg,5

KRAVSKÝ HNŮJ

10
kg

3kg

Obsahuje Hořkou sůl

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

6kg

HOŘKÁ SŮL

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.

Minerální hořečnaté hnojivo
16% MgO

1kg

HOŠTICKÝ HNŮJ

3kg
Výrobce:

Minerální hořečnaté hnojivo
5% MgO + 3,5% SO42-

0,5 l
Váš dodavatel:

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

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.

HOŘKÁ SŮL - tekutá

Čistě přírodní organické hnojivo
5% N + 2% P2O5 + 3% K2O
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: Podzimní hnojivo pro jehličnany a jiné
okrasné dřeviny je určené k podzimnímu a brzkému jarnímu hnojení.

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

Trvalky

CalendarColors
na podzim

Naše letošní novinka, sortiment trvalek
prodávaný pod značkou Calendar
Colors, si rychle získal popularitu našich zákazníků. V této
kolekci jsou spojeny kvalitní
a atraktivní odrůdy trvalek do skupin podle doby nakvétání. V letním
vydání Zpravodaje jsme si představili druhy ozdobné svými
květy, na podzim jsme pro vás
z kolekce Calendar Colors vybrali trvalky
ozdobné především listem. Protože se jedná
o méně vzrůstné druhy, lze je kromě výsadby
do trvalkových partií použít také jako živou
dekoraci podzimních truhlíků, nádob na terasách nebo podobných dekorací. Nízký,
poléhavý vzrůst můžete výborně kombinovat
například s vřesy, nižšími trávami nebo dalšími ryze podzimními rostlinami.
Typickým prvkem kolekce Calendar Colors
jsou květináče výrazné barvy označené
logem, podle něhož zákazník vždy bezpečně
pozná, že jde o rostliny z této řady.
Další informace o pěstování, použití nebo péči
o trvalky je připravena internetová
stránka www.calendarcolors.cz
s řadou užitečných informací a dalších
fotografií.

Nechte se tedy inspirovat a přijďte se podívat do našich prodejen na sortiment
kvetoucích trvalek ať už potřebujete
osázet záhon, terasu nebo venkovní nádoby. Zářivé barvy květů rozzáří každé místo.
n

Heuchera americana
’Melting Fire’
Thymus
’Doone Valley’

Ajuga reptans
’Burgundy Glow’
Sedum sediforme ’Gold’
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Heuchera micrantha ’Palace Purple’

Ochrana

Úspěšně do boje proti škůdcům
také na podzim
S příchodem prvních mrazů se můžeme na dvoře setkat s myší nebo potkanem.
Také uvnitř domu nebo bytu můžeme objevit nepříjemné červené mravence
faraony. Nízké teploty je přilákají do domu, kde se vrhnou na zásoby potravin
a infikují naše prostory. K zamezení jejich přístupu používáme různé způsoby,
které se liší svou účinností.
Při tradičním způsobu boje proti myším a potkanům (hlodavci) jsme se doposud spoléhali na
různé mechanické pomůcky, ze kterých jsou nejznámější pastičky na myši a jiné deratizační prostředky, v dnešní době si však práci zjednodušujeme použitím různých deratizačních nástrah.
Druhy nástrah (návnad) se vzájemně liší v závislosti na prostoru, ve kterém je používáme, důležitý rozdíl však můžeme pozorovat v jejich účinnosti. Přestože se na první pohled zdá, že
postačí již položení nástrahy, není tomu zcela
tak. Myši a potkany totiž láká pouze „potrava“,
která jim opravdu „voní a chutná“.

Návnada,
kterou myši a potkani zbožňují
Výrobci návnad k hubení myší a potkanů vzali při
vývoji návnad v úvahu nejnovější poznatky a vytvořili vysoce kvalitní návnadu, kterou myši ani
potkani neminou. Effect Rodent měkká návnada
je revolučním řešením, které svou strukturou,
chutí a působením přitahují myši a potkany. Hlodavce láká již samotná měkká struktura návnady,
spokojeně se také olíznou díky přidanému oleji
a speciálním atraktantům, které škůdce svou
chutí a vůní silně přitahují, přestože mají v okolí
k dispozici bohatý výběr jiné potravy. K úspěšnému působení postačí již jediné ukousnutí, protože návnada předpokládá, že ji hlodavci nejdříve
ochutnají, avšak aktivní účinná látka začne působit teprve po sedmi až osmi dnech, resp.
v době, kdy si na ní již pochutnala celá kolonie.
Přestože Effect Rodent měkká návnada nade
vše chutná myším a potkanům, nechutná vůbec
ostatním živočichům. Je tomu právě naopak –
její chuť je kvůli přidané složce Bitrex pro člověka
a domácí miláčky odpuzující, takže výrobek
není škodlivý ani nebezpečný pro člověka
a domácí zvířata.

Mravence faraony
hubíme speciálním insekticidem
Hmyzem, který se velmi často nastěhuje do našich příbytků, kde se rychle rozmnožuje, jsou
mravenci faraoni (Monomorium pharaonis). Asi
2,5 mm velcí, jantarově žlutí mravenci s dlouhými
tykadly a dobře vyvinutýma černýma očima potřebují ke svému dobrému růstu a vývoji teplotu
kolem 26 stupňů Celsia, proto můžeme jejich
hnízda často objevit v blízkosti rozvodu ústředního topení. Zatímco ostatní druhy mravenců
preferují sladkou potravu, spokojí se mravenci
faraoni s bílkovinovou stravou. Ve vhodném prostředí (nemocnice, skládky, kafilérie, sklady biologických odpadků) se živí také krví, výkaly, organickými odpadky apod. a mohou tak přenášet
nemoce.
Nejúčinnějším prostředkem k hubení mravenců
faraonů je speciální insekticid Effect Faracid, působící na veškeré druhy mravenců faraonů,
jehož účinek trvá více než jeden měsíc. Jedná
se o mikrokapsulovaný insekticid – molekuly
aktivní látky v insekticidu jsou opatřeny obalem
– kapsulí, která pomalu uvolňuje insekticid. Kapsule jsou velmi malé a odolné proti vysušení. Působí tak, že přilnou k povrchu těla dělnic, které
je potom zanesou dále do hnízda. Effect Faracid
působí pomalu a nepozorovaně a nezpůsobuje
stres u dělnic, což je příznačné pro ostatní
insekticidy. Nejlepší je nastříkat insekticid na
místa, kde se mravenci pohybují, a počkat, aby
jej dělnice odnesly do svého hnízda. Přípravek
lze aplikovat např. i na stěny, kde nezanechává
skvrny, a je úplně bez zápachu. Výrobek je
schválen pro použití v potravinářství.
Libor Tůma

Ovocné dřeviny

To nejlepší

z meruněk

Radka je velmi raná odrůda (sklizeň v průměru
20 dní před Velkopavlovickou). Slupku má matnou, hladkou, základní barva je oranžová, se
světle červeným tečkovaným líčkem. Dužnina
je tmavě oranžová, pevná, oddělitelná od
pecky. Chuť je jemně navinulá, dobrá. Plodnost je velká, téměř pravidelná. Roste středně
bujně, korunu vytváří otevřenou, středně hustou. Je středně náročná na polohu, půdy vyžaduje zásobené živinami a vláhou. Vzhledem
k velmi ranému dozrávání plodů bude jistě oblíbená a hojně vysazovaná.

VELMI ŽÁDANÝM ZBOŽÍM
NA TRHU S OVOCNÝMI
VÝPĚSTKY JSOU MERUŇKY.
ZE ŠIROKÉHO
SORTIMENTU JSME
PRO VÁS VYBRALI MÁLO
ZNÁMÉ, PŘESTO VELICE
KVALITNÍ ODRŮDY
S CHUTNÝMI A PĚKNÝMI
PLODY –
RADKU, HARCOT, MARLEN
A BARBORU.

Radka
Harcot je odrůda, jejíž plody (dozrávají sedm
dnů před Velkopavlovickou) jsou střední až
velké, mírně oválné až kuželovité, krásně oranžově zbarvené, s velkým červeným líčkem. Dužnina je též oranžová, tuhá, šťavnatá, s mírně
navinulou chutí, aromatická a velmi dobrá.
Plody jsou vhodné k přímému konzumu i kon-

Harcot
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Dužninu má sytě oranžovou, pevnou, šťavnatou, oddělitelnou od pecky. Chuť je sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá. Plodí hojně
a pravidelně. Roste bujně, vytváří kuželovitě
rozloženou korunu. Požaduje stejně jako
Radka půdy dobře zásobené živinami a vláhou.
Na polohu je poměrně náročná. I tato nová odrůda se zcela určitě stane oblíbenou právě pro
své kvalitní plody.
Poslední ze čtveřice je Barbora. Z této středně
rané meruňky sklízíme čtyři dny po Velkopavlovické plody středně velké až velké, tupě kuželovité, se slupkou středně plstnatou. Základní barvu má krémovou až žlutou, na
osluněné straně překrytou světle červeným líčkem. Dužnina je oranžová, jemná, hodně šťavnatá, dobře oddělitelná od pecky. Chuť je navinule sladká až sladká, mírně aromatická,
dobrá. Plodnost je velké a pravidelná. Roste
středně bujně, korunu vytváří mírně rozložitou,
řídkou. Na polohu a půdu má středí nároky. Její
předností jsou velké, vzhledné plody, které se
méně otlačují.
To jsou tedy naše tipy, jak obohatit vaše zahrádky a zahrady něčím novým. Přeji vám
hodně pěstitelských úspěchů a hojnou sklizeň.
Petr Cerha
Ovocná školka

Marlen
zervování. Protože Harcot není náročná na polohu, můžeme ji pěstovat ve všech oblastech
vhodných pro pěstování meruněk. Půdu vyžaduje úrodnou. Stromek roste středně bujně,
korunu má otevřenou. Plodnost odrůdy je
brzká, velká a pravidelná. Její střední odolnost
proti houbovým chorobám a vysoká odolnost
proti zimním a předjarním mrazíkům z ní spolu
s výše uvedenými vlastnostmi jistě brzy učiní favoritku na trhu s meruňkami.
Pozdnější, středně raná (čtyři dny před Velkopavlovickou) je Marlen. Slupka je při konzumní
zralosti oranžová, se světle červeným líčkem.

Barbora

Ochrana rostlin

Jak nejúčinněji

chránit
Vaše stromky?

Jak okusu zabránit? Jedním z nejúčinnějších
repelentů na ochranu ovocných a okrasných
dřevin proti okusu v době vegetačního klidu je
přípravek MORSUVIN. Tento účinný repelent
srnkám či zajícům nevoní a nechutná, natřenému stromku se tedy vyhnou. Velmi účinně
chrání po dobu šesti až sedmi měsíců. Věřte,
že není veselý pohled na krásně osázenou paseku či zahradu, do které jste investovali několik tisíc korun, ale i hodně volného času, kde
má každý druhý stromek ukousnutou špičku
a v některých případech může být ukousnutý
celý! Nátěry se provádějí většinou na podzim,
v měsíci říjnu a listopadu, výhradně po zežloutnutí nebo opadu listí. 1kg přípravku MORSUVIN
postačí k ošetření cca 100 dvouletých sazenic
nebo 20 stromků o průměru nad 5 cm.
MORSUVIN je vodou ředitelná kašovitá hmota
s charakteristickým zápachem, po zaschnutí
odolná vůči nepříznivému počasí. Na dřevinách
vytváří hrubozrnnou porézní vrstvu. Správné
hustoty docílíme přidáním max. 5 % vody za
stálého míchání (MORSUVIN nemá skapávat
ze štětce). Na mokré dřeviny používáme MORSUVIN hustší, neboť větším zředěním se snižuje repelentní účinnost. Kmen a silné větve

SICE JEŠTĚ MÁME LÉTO,
ALE NEŽ SE NADĚJEME,
PODZIM A ZIMA JSOU TU
A VAŠE STROMY, KEŘE
A CELÁ ZAHRADA ULEHNE
DO ZIMNÍHO SPÁNKU,
NABRAT SÍLY NA DALŠÍ
JARO… V DOBĚ
VEGETAČNÍHO KLIDU,
ZEJMÉNA V ZIMĚ, PŘI
VYŠŠÍ SNĚHOVÉ
POKRÝVCE
A DLOUHOTRVAJÍCÍCH
MRAZECH MÁ ZVĚŘ
VÝRAZNĚ ZHORŠENÉ
PODMÍNKY PRO PŘEŽITÍ,
PROTOŽE SE KVŮLI SNĚHU
NEMŮŽE DOSTAT
K POTRAVĚ; OBĚTÍ
VYHLADOVĚLÉ ZVĚŘE SE
PAK MOHOU SNADNO
STÁT PRÁVĚ VAŠE
PRACNĚ PĚSTOVANÉ
A UDRŽOVANÉ DŘEVINY.

ovocných a okrasných listnatých dřevin natíráme celoplošně výhradně po zežloutnutí nebo
opadu listí. Výhony jehličnanů ošetřujeme až
po zdřevnatění menším množstvím řidšího přípravku tak, aby nedošlo ke slepování jehlic.
U odrostlejších jehličnanů chráníme pouze
kmínek a poslední přeslen s terminálním výhonem. Ani silná vrstva nátěru nebrání rašení pupenů. Přípravek nelze aplikovat při teplotách
nižších než +2°C a na namrzlý povrch.

Přípravek MORSUVIN dodává do sítě prodejen
Sdružení zahradnických center firma Nohel
Garden.
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Pokojové rostliny

Krásné
i bez květů

Tučnolisté rostliny jsou dokonalými společníky
moderního člověka. Spolu s kaktusy tvoří skupinu rostlin nenáročných na zálivku a často i na
světelné podmínky.
Sukulenty ve svém těle umí zadržet velké
množství vody. Díky tomu přežívají dlouhá období sucha, přirozená pro místa původu těchto
rostlin. Jejich domovem jsou stepi, polopouště
a pouště, podnebí, pro něž jsou příznačné vysoké teploty vzduchu, malé množství a nepravidelný výskyt srážek. Vytvoříme-li těmto rostlinám podobné podmínky i u nás doma, odvděčí
se nám svou krásou. Sukulenty většinou vyžadují dostatek světla, občasnou zálivku nebo rosení a velmi propustný písčitý substrát. Nedostatek vody se projeví pouhým svraštěním
pokožky, která se po zalití rostliny téměř okamžitě vyrovná. Tučnolisté rostliny rostou všude
tam, kde by jiná vegetace nepřežila.
Velice oblíbenou rostlinou se stala kolopejka
(Kalanchoe), která kvete od podzimu do jara. Je
to bohatý rod pestře kvetoucích rostlin, různých
tvarů květů a forem olistění. Mezi nejvýznamnější
patří Kalanchoe blossfeldiana pocházející
z Madagaskaru. Pečujeme o ni minimálně.
Stačí, aby měla dostatek světla, propustný humózní substrát a jednou za čtrnáct dní pravidelnou a vydatnou zálivku. Tato rostlina dokáže
kvést po celý rok, jen nesmíme zapomenout odkvetlé květy pravidelně odstraňovat. Zajímavostí
je Kalanchoe calandiva ’Magic Bells’, jejíž květy
připomínají zelenočervené zvonky, a Kalanchoe
calandiva ’Dorothy’, bohatě kvetoucí mohutná
a výrazná rostlina, která vynikne zejména v kombinacích s druhy rostlin se zajímavými listy jako je
například fíkus (Ficus), blahočet (Araucaria),
šplhavnice (Epipremnum), asparagus, sleziník
(Asplenium) a jiné.
Mezi nejkrásnější, dlouho kvetoucí tučnolisté
rostliny patří rděnka (Aeschynanthus). Tato
krásně šarlatově (A. radicans) kvetoucí rostlina
si našla široké uplatnění od komerčních prostor po vytápěné byty. V mládí má vzpřímený
růst, později převisá. Pokud jí dopřejeme
krátké poklesnutí teploty v zimním období na
16 °C, podpoříme kvetení.
Velice moderní, zcela nenáročnou rostlinou se
stal epifyt z čeledi kaktusovitých, ripsalis. Objevuje se v bohatých formách jako např. Rhipsalis
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DO NAŠEHO DOMOVA
ČASTO HLEDÁME ZAJÍMAVÉ
ROSTLINY, KTERÉ NÁM
BUDOU DĚLAT RADOST PO
MNOHO LET BEZ PŘÍLIŠ
NÁROČNÉ PÉČE. DOBROU
VOLBOU MOHOU BÝT
TUČNOLISTÉ ROSTLINY –
JSOU KRÁSNÉ, I KDYŽ
ZROVNA NEKVETOU,
ZAUJMOU VÝRAZNÝMI,
DEKORATIVNÍMI LISTY,
OKOUZLUJÍ SOCHAŘSKOU
PLASTICITOU
A BAREVNOSTÍ KVĚTŮ.
NĚKTERÉ JSOU CENNÝMI
LÉČIVKAMI, NAPŘÍKLAD
ALOE, JINÉ LZE TVAROVAT
JAKO BONSAJE – TŘEBA
TLUSTICE.

Kalanchoe

heteroclada, R. cassutha, R. capiliformis. Zaujme v moderním interiéru a je opravdu nenáročný. Má článkované listy, které se růstem prodlužují. V únoru se na nich objevují drobné bílé
květy, které později dozrávají v bílé bobule. Ripsalis potřebuje světlé stanoviště, ne však na
plném slunci, a humózní substrát s podílem
písku. V teplém ročním období jej lze letnit tak,
že jej zavěsíme někam do polostínu do zahrady.
Opomíjenými, avšak velmi zajímavými a v interiéru skvěle uplatnitelnými rostlinami jsou pepřince, které vynikají zajímavými texturami a barevností svých listů. Pepřince (Peperomia)
pocházejí z latinské Ameriky, mají elipčité dužnaté a kožovité listy, jejich květy jsou nenápadné. Existují druhy převislé (Peperomia scandens, P. verticillata, P. glabella), druhy s listy
panašovanými (P. argyreia), vrásčitými (P. caperata). Mají rády světlé stanoviště, ne však přímé
slunce. Hodí se do skupin jiných druhů pepřinců
či k drobnějším kvetoucím rostlinám, jako jsou
saintpaulie, anebo k zeleným rostlinám s jemnější stavbou, jako jsou šáchory či kapradiny.
Pokud je umístíme do zajímavé nádoby, moderního plechového nebo skleněného obalu či starožitného hrnečku, dokáží být velmi atraktivním
doplňkem v interiéru. Zdobí okna našich ložnic,
zkrášlují zimní zahrady, kde prospívají díky nižším teplotám během zimy. Patří mezi velmi přizpůsobivé rostliny, stejně jako většina tučnolistých rostlin.
Nejplastičtější rostlinou sukulentního charakteru je zřejmě zamiokulkas (Zamioculcas zamiifolia). Zvládne i tmavý kout, lehce prospívá
v klimatizovaných kancelářích s umělým osvětlením. Pokud ho zapomeneme měsíc zalít, nic
se mu nestane. Ve svých zásobních orgánech
(oddenky, stonky, listy) vytváří dostatečnou zásobu vody. Jeho domovem je Východní Afrika,
oblast Zanzibaru. Zamiokulkas je vznešená
rostlina s krásnými lesklými listy a je sám
o sobě zajímavou dominantou v prostoru.
Aneta Vilhelmová
Foto Floradania

Partner v péči o trávník

Už vím,
í jak ochránit
trávník
před zimou ...

Zamiokulkas

Rděnka

POHODOVÝÝ SYSTÉM
É
PRO MODERNÍ PÉČI O TRÁVNÍK

Kalanchoe
Pepřinec

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

Ripsalis

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

Historie

17.

Samočinné stříkačky s rozprašovači v použití při ovocnictví a květinářství.
Každý dobrý a pokročilý hospodář a zahradník uznává výhody strojů a různých pomůcek v hospodářství, arci
strojů dobrých a účelných. Ve vlastním
zájmu namáhají se tudíž průmyslníci
a živnostníci, aby vymyslili a konstruovali pomůcky takové co nejdokonalejší
a při tom ne drahé, čímž arci si zajišťují
větší odbyt.
Racionelní a intensivní ovocnářství
během svého vývinu činilo důležité nároky na různé pomůcky odvětví průmyslového, jímiž by se jednak práce co
do rychlosti výkonu urychlila, jednak,
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aby značným ušetřením potřebného
materiálu náklad byl zmenšen, dílem,
i aby se práce zjednodušila. Vedle různých, dnes již všeobecně do obchodu
přivedených pomůcek, zastupují během
několika málo let samočinné stříkačky
stromové i skleníkové prvá místa. Sympatie, kterou sobě tyto předměty vydobyly, nutno hledati při jich přerozma-

nitém upotřebení jak v ovocné zahradě
s vysokokmeny a zákrsky, tak i na vinicích, chmelnicích, v okrasné zahradě,
květinářství i skleníkových kulturách.
Naše obrázky přináší stříkačky pojezdnou „Pomona“ při upotřebení ve velkém. –
Účel její spočívá jako u jiných hlavně
v potírání škodlivého hmyzu ve vysokých korunách stromů. Výhoda stříkačky pozůstává v tom, že nechá se použít pro různé nádoby, nejlépe sud, na
jehož hořenní dno se šrouby upevní.
Mechanické mísidlo uvnitř přivodí vahadlem zamíchání tekutiny. Vahadlo
neboli očepí stříkačky nechá se přendati, čímž řídí se tlak buďto větší nebo
menší.

Zvláštní zřízený závěrkový kohoutek
umožňuje bez dalšího přendání stříkání
jednou nebo dvěmi hadicemi. – Obrázek představuje „Pomonu“ v poloze vodorovné na sudu připevněné. –
Obrázek menší podává stříkačky ku nosení na zádech, opatřené různými pomůckami pro vyšší nebo nižší koruny
na bambusových tyčích. Při těchto je
zapotřebí jen jedné osoby ku zápolení.
Nechají se upotřebiti ku postříkání
korun stromů, ku poprašování stromů
vápenatým práškem atd.
Stříkačky tyto jsou nezbytnými ku potírání škodlivého hmyzu, zejména proti
mšici krvavé, sukovině, fusikladiu atdl,
ve spojení s prostředky“Lauril“. Bližší
podá v prospektech na požádání odborná technická kancelář pro zřizování
zahrad a sadů F. F. Pleskot, Praha II.,
Václavské náměstí 63, jež se na přání
zdarma a franko zašlou.

Přístroj „Strong“ dle amerického vzoru zde
vyráběný firmou J. Červenka, Praha II., Klimentská ul. 20, lze upotřebiti v polním hospodářství k bílení budov uvnitř, zevně, stájí,
sklepů, k natírání ohrad, k desinfekci všelikých místností, k natírání vodovými barvami, karbolinem, k postřikování bordelešskou směsí a jinými roztoky za účelem
ničení škůdců ovocných stromů, vinné révy,
chmele, ohnice a kokotice, k postřikování
dobytka creolinovým roztokem, a k postřikování brambor.
„Strong“ jest již v tisících exemplářích v používání a byl zde v Evropě vyznamenán na
odborných výstavách v Praze, Prostějově
a nejnověji na světové výstavě v Miláně.
Český odbor rady zemědělské dává hosp.
družstvům, spokům a obcím, v jejichž obvodu žádný hospodářský spolek nepůsobí,
k zakoupení „Strongu“ 30% subvence.

ZÁHONOVÉ
OBRUBY

Na první pohled jsou snadno přehlédnutelné.
Barevně se ztrácejí v zeleni trávníků či v pestrosti
záhonů.
Přesně vymezují plochu záhonů, zabraňují
prorůstání kořenů trávy do květinových
i zeleninových záhonů a umožňují sekat trávník
až k samotné obrubě.

Obruba Happy Grass
Umožňuje protažení hadice či
elektrického kabelu v celé délce obruby. Speciální okraj dovoluje sekání
sekačkou až u samotné obruby.
Barva: terakota, hnědá
Rozměry: 310 cm / 24 ks

Obruba Basic 5200
Plastová zahradní obruba s horní kruhovou
hranou. Díky svému proﬁlu se snadno modeluje
do oblouku.
Barva: tmavozelená, černá
Rozměry: 600 x 10 cm, průměr 12 mm

Obruba
Pásek z vysoce kvalitního plastu
zabraňující prorůstání kořenů.
Barva: hnědá, zelená, tmavozelená
Rozměry: 900 x 15 cm,
zelená také v 900 x 10 cm
a 900 x 20 cm

Nohel Garden, Budínek 80, 263 01 Dobříš, tel.: +420 318 533 511, fax: +420 318 533 513,
e-mail: ofﬁce@nohelgarden.cz, www.nohelgarden.cz

Na návštěvě

Fišer–zahradnické centrum s.r.o.
PLZEŇSKÉ ZAHRADNICKÉ CENTRUM SLAVÍ V LETOŠNÍM ROCE MALÉ JUBILEUM.
FIRMA BYLA ZALOŽENA PŘED DVACETI LETY, TĚSNĚ PO LISTOPADOVÉ REVOLUCI, JAKO RODINNÝ
PODNIK NAVAZUJÍCÍ NA DLOUHOLETOU ZAHRADNICKOU TRADICI RODINY FIŠERŮ.
I KDYŽ SE OSLAVY V PRAVÉM SLOVA SMYSLU NEKONALY, AKCÍ, KTERÉ BYLY PŘIPRAVENY
PRO ZÁKAZNÍKY, JE VÍCE NEŽ DOST.
Pravidelní návštěvníci určitě uvítali nedávné rozšíření venkovní prodejní plochy. Nové prostory
vznikly za stávajícím zahradnickým centrem
a díky nim mohla být rozšířena nabídka zahradnických potřeb o velké venkovní nádoby
a rostliny, například o prodej vzrostlých stromů.
Uspořádání sortimentu do menších prodejních
ploch poslouží zákazníkovi zároveň jako inspirace pro vytvoření zajímavého koutku ve vlastní
zahradě nebo mu poskytne náměty různých
stylů a jejich kombinací pro terasy a patia.
S velkým zájmem zákazníků se setkává také několik výstav a akcí, které Fišer – zahradnické
centrum pořádá v průběhu kalendářního roku.
Zatímco adventní prodejní výstava se stala už
téměř tradicí, červencový Asijský týden byl novinkou. Během tohoto týdne si mohli návštěvníci
vybrat z bohatého sortimentu pokojových i venkovních bonsají, orchidejí, nádob a dekorací.
Tato akce přilákala velké množství zákazníků
i uprostřed horkého létaa díky tomu se můžeme
těšit i na další ročníky.

Již tradiční akcí je Den s Fišerem, který se koná
vždy v polovině září. I tento rok bude její součástí květinová show, která přinese nové tipy,
nápady a triky v květinových aranžmá našich
floristů. V letošním roce se pro zákazníky
chystá překvapení v podobě návštěvy zajímavých hostů. V této době se také zaplní venkovní
fóliovník velkým výběrem chryzantém, vřesů,
okrasných keřů a dalších rostlin.
Fišer – zahradnické centrum nabízí svým
zákazníkům kromě standardního sortimentu

okrasných rostlin a širokého výběru zahradnických potřeb také bohatý sortiment řezaných
květin, dekorací a doplňků. Na jaře navíc širokou nabídku zeleninové sadby.
Stálí zákazníci mohou využít zákaznickou kartu
a při nákupu tak získat pravidelnou slevu.
V rámci svých služeb poskytuje Fišer – zahradnické centrum pro své zákazníky konzultace se spolupracujícími zahradními architekty
(první konzultace zdarma) nebo nabízí realizace
zahrad.
Michal Babor

Fišer – zahradnické centrum s.r.o.
Lochotínská 42, 301 00 Plzeň
www.fiserzc.cz
Otevřeno po-so 8-18 hod
(v době adventu také v neděli)
l řezané květiny, dekorace, aranžmá
l růže, trvalky, okrasné dřeviny
l hnojiva, postřiky, zeminy
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Přijďte si
pro podzimní inspirace
do našich zahradnických center...
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
CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
www.zahradnicke–centrum.cz
• Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
• Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel, fax: 326 781 194
• Hradecká ulice 1145
506 01 Jičín
Tel, fax: 493 592 942
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
www.zahradnictvilibeznice.cz
• Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590

www.szc.cz

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

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

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
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