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Zpravodaj
ZDARMA

rady a informace pro naše zákazníky

Předjaří 2011

Floristika: Přivítejte jaro řezanými květinami 2
Rozlučte se se zimou rychlenými cibulovinami
Rododendrony: Novinky letošního jara
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Floristika

Loučení

se zimou
Protože mezi našimi zákazníky je o kytice z řezaných květin koncem zimy
poměrně velký zájem, doplnili jsme
naše zásoby o řadu osvědčených i poměrně nových druhů rostlin. Přijďte se
přesvědčit sami – naše floristky vám
doporučí vhodné kombinace a připraví
nejvhodnější květinu pro každou příležitost.

Jak lépe se rozloučit se zimou než kyticí pestrých barev! Na terase či balkoně je ještě pro většinu rostlin příliš
chladno, o to lépe se však budou řezané květiny vyjímat třeba na stole
nebo na okně, za nímž zuří jedna z posledních letošních vánic...
Pro inspiraci jsme vám připravili několik kytic doplněných drobnými přízdobami z přírodních materiálů. Červené
růže doplněné bílými srdíčky z pedigu jsou výbornou
inspirací pro valentýnský dárek, žluté či oranžové tóny vnesou do
zimního interiéru trochu jarního optimismu,
něžná růžová zase potěší každou ženu. Často
stačí jen několik květů stejného druhu doplněných zelenou
trávou nebo listy a velice jednoduchá, cenově nenáročná, přesto veselá kombinace je na světě.
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Foto Chládek – zahradnické centrum
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Dekorace

Jaroje

za dveřmi!

Zima se k nám pomalu obrací zády
a my všichni už se těšíme, až přijdou
první známky jara. Ještě než začnou
rašit první jarní květy, můžete si navodit
atmosféru jara doma v podobě různých
aranžmá. Můžete zvolit jak pestrobarevné
kombinace, tak i dekorace v barvách vašeho interiéru, které vám jarní náladu přivodí, i když venku ještě sněží. Jarní řezané
květiny či cibuloviny můžete aranžovat do
jakýchkoliv proutěných košíků či skleněných a keramických nádob.

perličky apod., které v našich zahradnických centrech nabízíme a s jejichž použitím vám rádi poradíme.
Na fotografiích najdete malou
inspiraci od nás. Podobné dekorace vám rádi zhotovíme v našich zahradnických centrech nebo si
k nám můžete přijít nakoupit materiál a zkusit štěstí sami.
Jitka Krausová
Zahradnictví Dvořák a syn

K jejich dozdobení se používají jak přírodní
materiály (větvičky vrby, svídy či břízy, přírodní i barevná lýka, kokosová vlákna), tak
i moderní materiály jako například dráty,
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Pro krásu
a zdraví orchidejí
Orchideje jsou považovány za rostliny
s nejkrásnějšími květy fantastických tvarů
a barev. Každý si přitom doma
může vypěstovat svou vlastní,
která při dobré péči vykvete každým rokem znovu a znovu. Pěstovat je můžeme v květináčích,
ovšem pouze v dobře propustné
zemině, která je neudusí – například ve speciálním, velice vzdušném FLORIA Substrátu pro orchideje, který je vyroben z pečlivě
vytříděné frakce piniové kůry, jeho
složení je ideální pro udržení maximálního podílu vzduchu v substrátu, a zajistí potřebné dýchání
kořenů. Většina druhů je totiž epifytická – v přírodě rostou na větvích
stromů – živiny spolu s vlhkostí přijímají vzdušnými kořeny. Zároveň
vzdušná struktura substrátu zamezuje zahnívání kořenů a má i příznivý vliv na látkovou výměnu rostliny.

Zdravý růst a kvetení nejlépe podpoří speciální hnojivo pro orchideje, které usnadní péči
zrovna tak jako na míru šitý substrát. Tím
může být FLORIA Listová výživa pro orchideje. Aplikuje se postřikem přímo na list či
vzdušné kořeny a rostlina tak může okamžitě
přijímat živiny. Tato listová výživa navíc obsahuje hořčík a stopové prvky (bór, měď, železo, mangan, molybden, zinek) pro lepší vitalitu a zdravý růst orchidejí. Listová výživa
také obsahuje smáčedlo, které na listech
vytvoří jednolitý film a tím zajistí rostlině maximální přísun živin. Listovou výživu doporučujeme používat jednou za 14 dní vždy v podvečer.

ORCHIDEJE
V ZAHRADĚ LISÝ
l Velký výběr orchidejí a epifytních rostlin
l Výroba šperků a přízdob z orchidejí
l Prezentace novinek pro pěstování orchidejí
l Poradna Ing. Ludmily Duškové a Jana Kopřivy

18.20.2.2011
www.zahradalisy.cz
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Okrasné dřeviny

Rododendrony
pro každou zahradu

RODODENDRON PATŘÍ DO KYSELÉ PŮDY BEZE STOPY VÁPNÍKU: TOHLE ŽELEZNÉ PRAVIDLO ZNÁ
SNAD KAŽDÝ ZAHRADNICKÝ UČEŇ. JE PRAVDIVÉ – ALE UŽ NE STOPROCENTNĚ. ONOU VÝJIMKOU
JSOU NOVÉ ODRŮDY OZNAČOVANÉ ZKRATKOU INKARHO.

’Moravia’ – novinka mezi
rododendrony
Zdánlivě tajemná zkratka je složena
z německých slov INteressengemeinschaft KAlktolerante RHOdodendren –
jde o „rododendrony, které snášejí vápník“. Tři slova – a v nich dobrá zpráva
pro ty, kterým se pěstování tak krásných a oblíbených keřů dosud nedařilo
právě kvůli nevhodné půdě.
Tajemství tohoto „zázraku“ se skrývá
v podnoži. Speciálně vyšlechtěný kořenový systém totiž snáší jak kyselé,
tak neutrální nebo dokonce mírně zásadité půdy. Keře z této skupiny lze
tedy vysadit i do půd, které mají pH
o trochu vyšší než 7. Tam by „obyčejné“ odrůdy (pro něž se doporučovaná hodnota pH pohybuje mezi 4,5
a 5,5) sotva živořily.
Na odolné podnoži jsou pak naštěpovány osvědčené odrůdy: v zahradnictví
tedy najdete jak běžnou, kyselomilnou
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Tuto odrůdu jsme připravili speciálně pro zákazníky našich zahradnických center – jinde
ji nehledejte! Navazuje tak na odrůdu ’Bohemia’, kterou jsme představili našim zákazníkům v roce 2010.
První, čeho si všimnete, jsou květy: velká
zářivá purpurově červená květenství se
světlejším středem a okrovou kresbou se
objevují poměrně pozdě – na začátku
června. Celkový vzhled je typický pro stálezelený rododendron a pochází z řady yakushimanum, která patří mezi nejodolnější
odrůdy pro pěstování v našem klimatu. Pravidelný rozložitý keř v dospělosti dorůstá
výšky okolo 130-150 centimetrů, to však
bude ještě nějakou dobu trvat: v desátém
roce bývá rododendron ’Moravia’ vysoký
okolo 80-100cm. Během roku pak jeho výhony přirostou zhruba o 5-10cm.
’Moravia’ je naprosto mrazuvzdorná, takže
bez větších potíží přezimuje i v tvrdších podmínkách.
A v příštím roce se můžete těšit na další novinku z této řady.

odrůdu, tak její odolnou sestru označenou stejným názvem
s dodatkem a logem INKARHO. Je logické, že rododendrony INKARHO
jsou o něco dražší než odrůdy bez
speciální podnože. Pro ty, kdo mají na
zahradě zásaditou půdu, to však není
zbytečná investice: stačí si spočítat,
kolik práce a peněz by stála výměna
nevhodného substrátu...
Jinak se rododendrony ze skupiny INKARHO podobají svým starším příbuzným, pokud jde o vzhled i o nároky.
Takže i když tolerují vyšší pH, rozhodně jim nesvědčí těžká, utužená
půda, která pomalu odvádí vodu.
Máte-li ji, nezbývá než ji před výsadbou vylehčit pískem a propustným
substrátem pro pěnišníky.
V letošním roce jsme pro vás připravili
první kolekci rododendronů roubovaných na podnožích INKARHO. Vyzkoušejte je i ve svých zahradách.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
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Okrasné dřeviny

Zajímavosti
na terasu

Oproti svým původním druhům, které známe
jako mohutné stromy z lesů a parků, dorůstají menších rozměrů, vytvářejí netradiční
tvary a zaujmou také panašovanými nebo
stříhanými listy. Při pěstování v nádobách je
třeba rostliny častěji zalévat, hnojit a jakmile
prokoření celým květináčem, je nutné je přesadit. Protože v nádobách budou také přečkávat zimu, volíme kvalitní mrazuvzdornou
keramiku.
Jaké novinky a zajímavosti pro vás tedy
máme připraveny?
Fagus sylvatica ’Cokleshell’ je velká rarita mezi buky. Během 10-15 let dorůstá
pouze do výšky 3 m a šířky 1-1,5 m. Zpočátku roste vzpřímeně, později ve stáří
mírně rozložitě. Zajímavostí jsou drobné
listy, ne větší než desetikorunová mince.
Jako většina buků je tento kultivar odolný
i proti mrazům.

AČKOLIV NA TERASE
NEBO NA BALKONĚ
VĚTŠINOU PĚSTUJEME
KVETOUCÍ LETNIČKY,
NAJDEME TAKÉ MEZI
DŘEVINAMI ŘADU MÉNĚ
VZRŮSTNÝCH NEBO
ZAKRSLÝCH DRUHŮ,
KTERÝM SE BUDE DAŘIT
VE VĚTŠÍCH NÁDOBÁCH
A DODAJÍ MALÉMU
PROSTORU POTŘEBNOU
ZELENOU HMOTU.
V LETOŠNÍM ROCE VÁM
NABÍDNEME MIMO JINÉ
KULTIVARY ZAJÍMAVÉ
TVAREM A BARVOU
SVÝCH LISTŮ.

Fagus sylvatica ’Mercedes’
tích. Občas se s touto dřevinou můžeme setkat i jako naroubovanou na kmínku.
Fagus sylvatica ’Purpurea Nana’ je zakrslá forma červenolistého buku dorůstající
do výšky a šířky pouze kolem jednoho
metru. Jeho největší ozdobou jsou tmavě
vínové listy, které si drží barvu od jara až
do podzimu. Na stanoviště je nenáročný,
na málo osvětlených místech však listy
ztrácejí svoji barvu. Velmi dobře se dá pěstovat v nádobách, kde po celý rok bude
ozdobou na každé terase.

Fagus sylvatica ’Cockleshell’
Fagus sylvatica ’Mercedes’ osloví především ty, kteří mají rádi stříhanolisté dřeviny.
Vytváří velmi kompaktní, husté tvary a během
15 let dorůstá do 1,5 m výšky a 1m šířky.
Jako svůj předchůdce roste v jakékoliv zahradní půdě na dobře osvětlených stanoviš-
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Fagus sylvatica ’Purpurea Nana’
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Cornus kousa ’Melanie’ je kultivar japonského dřínu, který překvapí svými čistě bílými květy i pestrobarevným olistěním.
V době vegetačního období jsou listy zelenobílé barvy s růžovým nádechem a později na podzim se vybarvují do různých
tónů červené barvy. Vzrůst je zpočátku
vzpřímený, ve stáří spíše mírně rozložitý,
dorůstá pouze do 2 m výšky a 1-1,5 m
šířky. Dobře roste v jakýchkoliv propustných, humózních půdách i na slunci, nesnáší však prudké letní úpaly. Pro začína-

jící pěstitele nedoporučujeme tuto dřevinu
pěstovat v nádobách.
Fraxinus excelsior ’Abiona’ je pomalu
rostoucí kultivar jasanu, který během 15 let
doroste do velikosti sotva jednoho metru.
Vytváří nahuštěnou, kompaktní korunku,
která se bude pěkně vyjímat ve skalce
i v nádobách. Vyžaduje dobře propustné,
humózní půdy a slunce či polostín.

Quercus cerris ’Curly Head’

Fraxinus excelsior ’Albiona’

Cornus kousa ’Melanie’

Pro tento rok představujeme novinku designový květináč Calimera.
Ten byl navržen českým designérem Janem Čtvrtníkem, který
se zaměřil na estetickou stránku květináče. Společnost Plastia
pak na stránku funkční, tak aby měly květiny dokonalé pohodlí
– dostatek vláhy, zeminy a vzduchu.

1
2

3
4

5

6

8
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Samozavlažovací květináč Calimera
je složen ze dvou částí, které se dají
barevně kombinovat. Jednu část tvoří
vnitřní květináč s otvory pro prorůstání
kořenů, díky kterému mají květiny
neustále dostatek vláhy, druhou vnější
obal, který slouží jako rezervoár vody.
Součástí květináče je hladinoměr vody,
který Vás upozorní, že je třeba květinu
zalít. Uvnitř květináče naleznete také
pěstební substrát Managreen, který je
určen pro pokojové rostliny. Barevných
kombinací nabízí květináč Calimera
mnoho, stačí si jen vybrat dle své
nálady nebo bytového interiéru.

1. kryt hladinoměru, 2. integrované nalévátko,
3. tyčinka hladinoměru, 4. tubus hladinoměru,
5. substrát, 6. vnitřní květináč (s otvory pro kořeny)
7. vnější obal (rezervoár vody), 8. knot

Quercus cerris ’Curly Head’ zaujme sloupovitým tvarem. Tento kultivar je asi nejzajímavější formou dubu, kterou známe. Přírůstky jsou tak malé, že dřeviny dorůstají
během 10-15 let pouze do třímetrové výšky.
Listy jsou celé zkrabatělé, mají tmavě zelenou barvu a obvykle se drží na kmínku
a větvích až do jara, než začnou rašit nové.
Doporučujeme volit hodně světlá, chráněná
stanoviště s dobře propustnými a humózními půdami.
Lukáš Hájek
Chládek – zahradnické centrum
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Semena, která stojí
za to poznat…
ZELENINA VILMORIN PREMIUM

SEMENA PREMIUM VILMORIN NA P
PÁSCE
ÁSCE A K
KOTOUČI
OTOUČI

OKRASNÉ
OKRA
SNÉ ROS
ROSTLINY
TLINY VILMORIN PREMIUM

VILMORIN CLA
CLASSIC
SSIC

SEMENA NA PĚS
PĚSTOVÁNÍ
TOVÁNÍ
Á KLÍČKŮ
KLÍČ

www.vilmorin.cz
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Výživa

Nové produkty
s mykorhizou

S PŘICHÁZEJÍCÍ JARNÍ SEZÓNOU ZAČÍNÁME PŘEMÝŠLET O ROSTLINÁCH, KTERÉ BUDEME
PĚSTOVAT, KDE JE NAKOUPÍME A JAKÉ PŘÍPRAVKY A HNOJIVA SI POŘÍDÍME NA POMOC.
PŘEDSTAVÍME VÁM NOVINKY, KTERÉ BY NEMĚLY CHYBĚT U ŽÁDNÉHO PĚSTITELE
A ZAHRÁDKÁŘE.
O prospěšnosti mykorhizních přípravků
jsme vás již několikrát informovali. Mykorhiza je nesmírně důležitá pro lepší předávání živin rostlinám. Pomocník v podobě
půdních hub se napojí na kořeny rostlin
a slouží jako prostředník mezi půdou a rostlinou. Houba přijímá živiny a vodu a následně je předává rostlině v několikanásobně větším množství, než by dokázaly
samotné kořeny. Na náš trh nyní přicházejí
dva specializované mykorhizní produkty,
které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Symbivit rajčata a papriky
Tento produkt určený především pro plodovou zeleninu je unikátní svými účinky. Hlavní
složkou jsou mykorhizní houby, které v kombinaci s přírodními komponenty produktu pomáhají zcela přírodní a ekologickou cestou
podporovat zeleninu v růstu, odolnosti, plodnosti a chuťových vlastnostech. Nejen, že
můžete očekávat zvýšenou odolnost rostlin

proti houbovým chorobám, ale taktéž odolnost vůči teplotním výkyvům. Mykorhiza
obecně zlepšuje vodní režim rostliny, což
vede k lepšímu příjmu vody a ke zvýšené
schopnosti přežití v suchém období. V loňském roce byly uskutečněny pokusy pod vedením ÚZK Zahradnické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně za spoluúčasti firmy Symbiom, která dodala mykorhizní houby. Výsledky svědčí o zcela jedinečné vlastnosti mykorhizních hub. Díky nim
se např. u pórku zvýšilo množství
vitamínu C a u rajčete se navýšilo množství látek s antioxidačním účinkem (dosud nepublikováno). Žádné průmyslové hnojivo
nezajistí obdobné výsledky, zde je
třeba spoléhat na přírodu v podobě
mykorhizních hub.
Ve zjednodušené podobě výše uvedené informace znamenají, že použitím nového přípravku Symbivit rajčata a papriky bude zelenina chutnější, zdravější a rostliny budou
odolnější, ať je již pěstujete ve skleníku, fóliovníku či na záhonech. Rostliny doporučujeme přihnojovat přírodním a dlouhodobě
rozpustným hnojivem Conavit, který podpoří
ekologické pěstování zeleniny a unikátní
vlastnosti mykorhizních hub.

Symbivit muškát
I pro milovníky balkónových a truhlíkových
rostlin máme dobrou zprávu v podobě mykorhizního přípravku určeného pro balkónové rostliny – Symbivit muškát. Mykorhizní
houby mají své důležité místo i v pěstování
těchto rostlin. Každá nádobová rostlina
dostává živiny pouze z omezeného množství, které se rovná velikosti nádoby. Pro
rostlinu se tak stává truhlík stresovým prostředím, které omezuje příjem živin a vody
tolik potřebných pro zdravý růst a bohaté

kvetení. Doporučujeme použít mykorhizní
přípravek přímo určený pro nádobové rostliny. Mykorhiza dokáže zpracovat veškeré živiny obsažené v substrátu, lépe přijímat
vodu a vše dodávat rostlinám v nejvyšší

možné míře a ještě zabrání vyplavování živin ze substrátu. Rostliny díky mykorhize budou mít vyšší počet
listů a květů v sytějších barvách, prodlouží
se doba kvetení a samozřejmě se zvýší odolnost rostlin. Pro co nejlepší výsledek doporučujeme v prvním období omezit hnojení,
jelikož mykorhiza zpracuje veškeré živiny
v substrátu. Později by se mělo začít přihnojovat přípravky určenými k podpoře kvetení,
ale opět stačí menší dávka hnojiva.
Přejeme vám hodně pěstitelských úspěchů
a krásných a zdravých rostlin.
Petra Koudelná
Symbiom, s.r.o.
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Cibuloviny

Jaro

schované

v cibulích
Rychlené cibuloviny se prodávají už od
Vánoc. Na výběr je spousta druhů: nejen
těch, které dobře známe ze zahrad, jako
jsou narcisy, sněženky, hyacinty, šafrány,
tulipány a modřence, ale také exotické
snědky či nerine. Všechny mají podobné –
nijak velké – nároky, takže si můžete
vybrat po libosti a zkombinovat si
z nich domácí „cibulovou zahrádku“.
A když stačí odkvést, než se probudí
opravdové jaro, nahraďte je novými.
Až si přinesete domů rychlené cibuloviny, vyhraďte jim světlé místo u okna,
kam nesvítí polední slunce.
Nesvědčí jim teplo: na
chladnějším stanovišti
(při teplotě do 15 oC) vydrží kvést déle. Bude jim
tedy dobře v ložnici, na
chodbě nebo mezi okny, ale
ne v teplém obývacím
pokoji. Substrát udržujte vlhký, ale vyvarujte se přelití. Jednou
za týden přidejte do zálivkové
vody dávku hnojiva pro kvetoucí pokojové rostliny.
Pro mnoho lidí skončí
zájem o cibuloviny jejich

ZA OKNY VLÁDNE BÍLÁ
ZIMA, ALE DOMA UŽ
ZAČALO JARO. PŘINESLY
JE KVETOUCÍ NARCISY,
HYACINTY, MODŘENCE
A DALŠÍ CIBULOVINY.

odkvetením. Opak je však pravdou – teď teprve můžete cibuloviny úspěšně použít do
své zahrady, kde budou dělat parádu po
řadu dalších let. Jak na to? Po odkvětu cibuloviny nevyhazujte. Odštípněte květní stonek – jinak rostlina začne tvořit plod a tím se
zbytečně vyčerpá – a pokračujte v zálivce
i hnojení. Teprve poté, co listy zežloutnou,
přísun vody a živin ukončete. Cibuli vyjměte
z půdy a uložte ji na chladné, suché místo.
Ve správný čas – to znamená u narcisů na
konci srpna a u ostatních druhů v říjnu – ji
pak zasaďte na zahradu. U narcisů, modřenců a většiny ostatních si můžete být
téměř jisti, že se vám na jaře odmění novými květy. U tulipánů si však podobnou námahu s klidem ušetřete: obvykle se je probudit k novému životu nepovede.
Teplomilné cibuloviny, jako je snědek, by
zimu na zahradě nepřečkaly. Koncem léta je tedy zasaďte do květináče a začněte je opatrně zalévat. Příští rok vám
domů zase přinesou
jaro o něco dřív než
kalendář a příroda.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
Foto IBC
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Záruka klíčivosti
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na semenech záleží ...
www.semo.cz
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Ochrana rostlin

Předjaří
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°C
– použijeme Jarní soupravu

Kadeřavost broskvoně
–
–
–
–

ošetření provádíme ve fázi rašení vrcholového pupenu
nečekejme na zkadeřené listy
musíme zajistit kompletní omytí větví stromu
použijeme Champion, Kocide nebo Delan plus
smáčedlo Silwet
– postřik proveďte dvakrát v rozmezí 10 dnů

Výsevy a pikýrování
–
–
–
–

vyséváme do speciálních výsevních substrátů s perlitem
při přesazování pozor na poškození kořenového krčku
ošetřete výsevy Previcurem proti padání klíčních rostlin
při přesazování rostliny použijte směs mykorhizních hub
Symbivit
– Symbivit zajistí kvalitní kořenový systém a zdravé rostliny
– působí po celou dobu vegetace rostlin
– zajistí zdravější produkci a ušetří náklady na hnojiva

Ošetření pokojových rostlin
–
–
–
–
–
–

vatovité chomáčky v paždí listů
puklice na stoncích a stvolech
drobné bílé mušky na listech
ošetříme pomocí insekticidních tyčinek Careo
jednoduchá a šetrná aplikace
vyživují a ochrání až tři měsíce

17
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Pokojové rostliny

Pro zdravý
domov
Podle Mette Melchenborg, která se na Jihodánské univerzitě v Odense zabývá výzkumem různých představ o bydlení, je zajímavé, že se člověk, který ztratil své pevné
místo ve velkém světě byznysu, podvědomě stahuje zpět do přírody. Podobně je
tomu i v každodenním životě – stres a pracovní vypětí kompenzujeme
pobytem v přírodě. Pokud ji
nemáme na dosah nebo nám
třeba špatné počasí či zima
brání, nacházíme potěšení v pokojových rostlinách.
Rostlině je totiž lhostejné, zda je člověk nezaměstnaný, rozvedený nebo
byl třeba právě povýšen. Rostlina je
částí většího organického systému
a řídí se pouze geneticky zakódovanou informací – klíčit, růst,
plodit a nakonec zemřít. Prostě
pouze „je“, a tento klid a přirozená
kontinuita má na člověka zklidňující a relaxační účinky.

18

MÓDNÍ TRENDY A STYLY
BYDLENÍ SICE MOHOU
PODLÉHAT AKTUÁLNÍM
TRENDŮM A VÝSTŘELKŮM
BYTOVÝCH DESIGNÉRŮ,
POKOJOVÉ ROSTLINY VŠAK
BYLY, JSOU A VŽDY BUDOU
SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO
INTERIÉRU. MĚNÍ SE
MOŽNÁ DOBOVÁ
OBLÍBENOST NĚKTERÝCH
DRUHŮ, BYDLENÍ BEZ
ALESPOŇ MINIATURNÍCH
ZELENÝCH PŘÁTEL SI VŠAK
DOKÁŽE PŘEDSTAVIT
JEN MÁLOKDO.

Lopatkovec

Mette Melchenborg navíc předpovídá, že
zájem o pokojové rostliny bude v budoucnu
ještě narůstat. „Všechno nasvědčuje tomu,
že rostliny v interiéru zažijí velkou renesanci,“ tvrdí.
Řadou studií bylo prokázáno, že pouhá přítomnost živých rostlin v bytě nejen mírní
stres, ale také eliminuje množství jedovatých látek ve vzduchu a zlepšuje klima
v místnosti. Pokojové rostliny se tak stávají
jednou z nejlepších investic do vlastního
zdraví.
A že se bojíte neúspěchu? Začněte s osvědčenými, méně náročnými druhy. Některé
z nich vám představujeme na této dvoustraně.
Text a foto
Floradania

Dračinec

ZZC_predjari_2011_new_2010 12.1.11 10:43 Stránka 19

Aloe

Tenura,
tchynin jazyk
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Historie

Z jiřinkové výstavy na
Slovanském ostrově.
V sobotu dne 11. září 1926, krátce před
12. hod. polední, ujímá se slova předseda výstavního výboru p. St. Haasenkopf a praví, že u příležitosti oslavy
25letého trvání jednoho z nejstarších
spolků našich, „Spolku sdružených zahradníků pěstitelů pro Prahu a okolí“,
předstupuje české zahradnictvo opětovné, aby obecenstvu ukázalo dosud
docílené úspěchy v pěstování jiřinek.
Vítá dostavivšího se presidenta Zemědělské rady p. Prokůpka, zástupce tisku
a všechny, kdož se dostavili a prosí pana
pres. Prokůpka, by se ujal také slova.
Pan pres. Prokůpek vítá uspořádání výstavy, která se stanoviska národohospodářského jest ukázkou výsledku práce
kulturní a zdroje tvořivosti. Předvádí se
tu květy lidové květiny, její zušlechťování, a praví, že není práce kulturnější,

20

než rozmnožovati krásu. Vzdává všem
vystavovatelům a pěstitelům dík za to,
co vykonali, a přeje si, by výstava nalezla více pozornosti u pražského oby-

vatelstva, které až dosud takovýmto
podnikům věnuje málo přízně. Předseda
Haasenkopf děkuje za krásná ta slova
a uděluje slovo p. Knotkovi, který sli-
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buje, že Spolek chce pilně dále pracovati
k povznesení našeho stavu a prohlašuje
výstavu za zahájenou.
Při procházce výstavou přicházíme nejdříve k exposici p. Otakara Křtěna
z Dolu u Kralup, který snesl sem skvělý
sortiment všech tříd jiřin mimo četné
vlastní novinky, které žel z nedostatku
místa nebylo mu možnost vystaviti. Má
tu také několik hrnkových rostlin: Begonia tuberhybrida pendula, skutečně
krásných, které byly všemi návštěvníky
obdivovány pro krásné a hojné květy.
P. Fr. Pekárek z Bubenče měl tu také
dosti obsáhlý sortiment různých tříd jiřinek, včetně vlastních semenáčků velice zdařilých a košík, dekorovaný květy
jiřinek.
Největší exposicí chlubí se opět p. Ant.
Gabriel ze Zadní Třebáně. Snesl sem
přes 400 hybrid všech tříd včetně
mnohých novinek původu amerického,
holandského a j. Exposici dekoroval nádherným košem, zhotoveným p. Šmerákem z Nuslí.
Všechno bylo krásné a sklízelo slávu. Jen
místo nebylo pro výstavu vhodné; trochu
malé, takže vystavovatelé museli vše stavěti velmi hustě, což nebylo příznivé
a mimo to je malý sál a kuřárna, místnost
poněkud příliš tmavá, takže musely být
osvětlovány, což bylo na újmu barvám
květů. Litovati jest také toho, že mnoho
menších vystavovatelů nemělo své exposice pojmenovány vůbec, mnozí pak některé variety i nesprávně.
n
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·irok˘ sortiment osiv a cibulovin firmy NOHEL GARDEN jsme pro rok 2011 roz‰íﬁili o novou ﬁadu
NOSTALGIE. Zaujme nov˘m neotﬁel˘m designem s nádechem star˘ch ãasÛ. Originální vzhled
sáãkÛ i karet udûlá radost va‰im blízk˘m a pﬁátelÛm, pro které mÛÏete poﬁídit netradiãní dárek.

N O S T A L G I E
V ﬁadû osiv si mÛÏete vybrat z 66 druhÛ a odrÛd zeleniny, kvûtin a aromatick˘ch rostlin.
0862oo

1520oo

5271oo

NOSTALGIE

NOSTALGIE

NOSTALGIE

Ambrosia

Hrách cukrový

Levandule lékařská

Slunečnice roční

Pisum sativum L. (partim)

Lavandula angustifolia

Helianthus annuus

HRACH•GROCH
BORSÓ•ERBSE•Ééêéòùä

LEVANDUĽA•LAWENDA
LEVENDULA•LAVENDEL•ãÄÇÄçÑÄ

100ks
cca

3

130ks
cca

2

SLNEČNICA•SŁONECZNIK•NAPRAFORGÓ
SONNENBLUME•êéÑëéãçÖóçàä

25ks
cca

3

V cibulovinách nabízíme tﬁi desítky druhÛ a odrÛd kvûtin.
414802bí

1

1

411303or

409283xx

N O S T A L G I E

N O S T A L G I E

N O S T A L G I E

Peter Pears

Double Mix

Ismene (do skalky)

Gladiol (k řezu)

Fresie (k řezu)

Ismene x festalis

Gladiolus hybridus

Freesia hybrida

ISMENA • ISMENE
PÓKLILIOM • ISMENE • ISMENE
1ks

2

14/16 cm

7ks

GLADIOLA • MIECZYK
KARDVIRÁG • GLADIOLE • GLADIOLUS
10/12 cm

FRÍZIA • FREZJE
FRÉZIA • FRESIEN • FREESIA
7ks

Jak uÏ název ﬁady napovídá, jedná se o nejprodávanûj‰í, tradiãní a generacemi osvûdãené
druhy a odrÛdy, které nesmûjí chybût na Ïádném stole ãi záhonu. Vûﬁíme, Ïe si z nové ﬁady
NOSTALGIE vyberete, a pﬁejeme mnoho pûstitelsk˘ch úspûchÛ!

5/+

Budínek 80, 263 01 Dobříš
tel.: +420 318 533 511
fax: +420 318 533 538
office@nohelgarden.cz
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Na návštěvě

Zahradnictví Dvořák a syn
ZAHRADNICKÉ CENTRUM V TEPLICÍCH PATŘÍ DO SKUPINY TĚCH ČLENŮ SDRUŽENÍ ZAHRADNICKÝCH
CENTER, KTERÉ STAVÍ NA RODINNÉ TRADICI. ANI TADY BYSTE DNES UŽ NENAŠLI PĚSTEBNÍ ZÁHONY
ANI MNOŽÁRENSKÉ SKLENÍKY – NAHRADILA JE VELKORYSÁ PROSKLENÁ PRODEJNA, KAM SI
ZÁKAZNÍCI Z TEPLIC A OKOLÍ ZVYKLI CHODIT NEJEN PRO ZAHRADNICKÉ POTŘEBY, ALE TAKÉ PRO
SEZONNÍ I POKOJOVÉ ROSTLINY, ŘEZANÉ KVĚTINY, DEKORACE – A DOBRÉ NÁPADY!
Původ firmy sahá až do předválečné doby,
kdy František a Emílie Dvořákovi začali
v Klecanech u Prahy svou dlouhou cestu
vlastního podnikání. Jako pěstitelé květin
přečkali nelehkou válečnou dobu a po osvobození i s firmou přesídlili do Teplic, kde je
potkalo znárodnění všeho, co pracně vybudovali. Dočkali se však také šťastné restituce svého podniku v 90. letech minulého
století a satisfakcí pro ně určitě bylo i postupné obnovování zahradnictví.
A byly to dobrodružné začátky, na které
dnes pokračovatelé rodinných tradic vzpomínají s úsměvem. V roce 1994 se otevřel
malý stánek s květinami u silnice, který se
stal základem pro dnes bezpochyby jedno
z nejznámějších zahradnictví v regionu. Jak
postupně začalo přibývat sortimentu a zákazníci si začali zvykat, že u Dvořáků nakoupí vždy to nejlepší zboží, přestaly provizorní podmínky vyhovovat a v roce 1998 se
slavnostně otevřelo nové, prostorné zahradnické centrum s venkovní zahradou a krytou
prodejní plochou. Na jeho místě dnes najdete nové skleníky dokončené na jaře
2009. Na 2300 m2 pod střechou a dalších
2000 m2 venkovní prodejní plochy vám Dvořákovi nabídnou prakticky všechno, co na
své zahradě, terase či balkoně můžete potřebovat – od drobných dekorací a pokojových rostlin přes substráty, hnojiva, pěstební
nádoby, semena, řezané květiny až po velmi
široký sortiment venkovních rostlin. Část

z této nabídky můžete zakoupit také v zahradnické prodejně v Mostě, kterou Dvořákovi provozují již několik let.
(re)

ZAHRADNICTVÍ DVOŘÁK A SYN
Stanová ulice, 415 01 Teplice
Areál zimního stadionu,
Rudolická 1700, Most
www.dvorakasyn.cz
Otevřeno po-ne 8-19 hod
l profesionální aranžování řezaných
květin a rostlin
l bytové a zahradní doplňky posledních trendů i tradiční
l rostliny pro byt i zahradu

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Předjaří 2011. Vychází pětkrát ročně. Vydává Sdružení zahradnických center, 162 00 Praha 6, Pod Novým lesem 80, IČO 44872615.
Registrace MK ČR E19275. Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. Vyšlo v Praze dne 18.01.2010.
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Přijďte si pro jarní inspirace
do našich zahradnických center...
BRABEC ZAHRADNICKÉ CENTRUM
www.brabeczc.cz
• Chrlická 875
664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066
Fax: 547 216 979
ZAHRADNICTVÍ LÍBEZNICE
www.zahradnictvilibeznice.cz
• Mělnická 424
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590
CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ CENTRUM
www.zahradnicke–centrum.cz
• Střešovická 47
162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
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
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

www.szc.cz

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
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

l
Most

l Teplice

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
ZAHRADA LISÝ
www.zahradalisy.cz
• Popovice
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel., fax: 311 638 063
AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
• Staročernská 200
530 03 Pardubice – Bílé Předměstí
Tel., fax: 466 616 193

Bakov nad Jizerou

l Jičín

l
Líbeznice l

l Pardubice

l Praha
l Králův Dvůr
Plzeň l

l Blansko
l Šebrov
l Brno
Modřice l

Tišnov l
České Budějovice

l

Trhové Sviny

l

www.katalog-rostlin.cz

