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Floristika

Pestrá

jarní

inspirace
JE JARO A NAŠE ZAHRADNICKÁ CENTRA PRO VÁS OPĚT ZAČALA HÝŘIT BARVAMI.
DEN SE PRODLUŽUJE, POČASÍ SE LEPŠÍ A SLUNCE NABÍRÁ NA SÍLE. ANO, TO VŠE JE JASNÝM
PŘÍZNAKEM, ŽE OČEKÁVANÉ OBDOBÍ DORAZILO MEZI NÁS.

V tuto dobu tedy můžete v našich zahradnických centrech najít široký sortiment hrnkových a řezaných květin typických pro tento čas. Z hrnkových rostlin
jsou to macešky (Viola), petrklíče (Primula),
sedmikrásky (Bellis), čemeřice (Helleborus), pomněnky (Myosotis) a rychlené
cibuloviny. Z řezaných rostlin například narcisy (Narcissus), tulipány (Tulipa), pryskyřníky (Ranunculus), sasanky (Anemone)
a jiné. Pro letošní jaro jsme si pro vás také
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připravili pestrou paletu kvalitních umělých
květin od známých holandských dodavatelů, které lze využít po celý rok.
Z tohoto sortimentu pro vás naši floristé
také připravují hotové dekorace. Těm zdatnějším, kteří si rádi své domovy či zahrádky
zkrášlují sami, pomohou naši zaměstnanci
s vhodnou kombinací rostlin, nádob a ostatních dekoračních materiálů tak, aby každý
z vás byl spokojen.
Při tvorbě jarních dekorací není nutné se
příliš ohlížet na výběr jednotlivých barev,
ale vždy by měly jako celek působit
pestrým a veselým dojmem. Je také
možné jejich estetický dojem spojit s využitím v kuchyni, a to vhodnou přízdobou
různých bylin, například rozmarýn (Rosmarinus), šalvěj (Salvia), pažitka (Allium), tymián (Thymus) aj. Veškeré jarní dekorace
lze doplnit o přírodní materiály, které si
domů může každý přinést z vycházky.
Jako malá inspirace vám může posloužit
fotografická příloha různých ukázek dekorací z našich center.
Ing. Jaroslav Mencl
Fišer – zahradnické centrum s.r.o.
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Přivítejte jaro u Fišera
Fišer – zahradnické centrum s.r.o. Vás zve již na druhou
jarní akci, která se bude konat v prostorách
zahradnického centra Fišer v Plzni
v Lochotínské ulici

od 2. do 9. dubna 2011.
V těchto dnech Vám
představíme
velikonoční dekorace,
zjara kvetoucí keře
a kontejnerované
drobné ovoce.
n 2.- 9. dubna – sleva 20 % na vše pro vlastníky
našich zákaznických karet
n 7. dubna od 13 do 18 hodin farmářské trhy
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Společnost

69. zahradnický ples

Ve jménu masky

Hlavní sál byl vyzdoben v divadelním
duchu a masky komedie a tragédie na vás
vykukovaly doslova ze všech rohů. Výzdoby hlavního sálu se ujala naše přední
floristka Jarmila Pejpalová s mnoha svými
pomocníky, například naším mistrem ve floristice Jaromírem Kokešem nominovaným
na reprezentanta České republiky v prestižní mezinárodní soutěži Europacup,
která se uskuteční letos v Čechách. Tragédie byla pojednána v barvách stříbrné
a bílé a komedie v barvách zlaté a žluté,
celý sál měl nádhernou květinovou a divadelní atmosféru.
Na výzdobě malého sálu pracovaly aranžerky ze Zahradnického centra Dvořák
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LETOŠNÍ V POŘADÍ JIŽ
69. ZAHRADNICKÝ PLES
V PRAZE NA ŽOFÍNĚ,
KTERÝ POŘÁDÁ FIRMA
CHLÁDEK –
ZAHRADNICKÉ CENTRUM
SPOLU S AGENTUROU
NKL ŽOFÍN
A SADOVNICKÝM
A ZAHRADNICKÝM
SERVISEM, SE NESL
VE ZNAMENÍ MASKY VE
VŠECH MOŽNÝCH
PODOBÁCH.

Studenti již během podzimního studia pracují na návrzích kostýmů a na programu
a na plese během jediného večera předvedou sami své modely.
Ples s tak rozsáhlou výzdobou by se neobešel bez sponzorů, kteří velkou měrou
přispívají k tomu, abychom důstojně reprezentovali veřejnosti zahradnický obor,
a patří jim za to náš veliký dík. Je ale třeba
také zmínit práci a podporu mnoha jednotlivců, pomocníků a aranžerů i studentů zahradnických škol, kteří zcela nezištně pomáhají každoročně s náročnými přípravami
a květinovými dekoracemi.
Jsme velmi rádi, že prostřednictvím Zahradnického plesu na Žofíně prezentujeme zahradnický obor před širokou veřejností a že
můžeme s hrdostí prohlásit, že se právě náš
ples stal skutečným klenotem, který si získal
velkou oblibu mezi návštěvníky.
Sylva Chládková
Zahradnické centrum Chládek
Foto Martin Zeman

a syn z Teplic. Z květin a doplňků zde zdařile vytvořily filmové masky Fantomase,
Drákuly či Spidermana. Tajuplnou, trochu
strašidelnou atmosféru podtrhovaly tmavé
růže, anturie a kaly.
Aranžerky ze Zahradnického centra Chládek vyzdobily schodiště a vstupní foyer.
Návštěvníci plesu si tu mohli užít skutečného karnevalového veselí, karnevalové
masky spolu s květy orchidejí se smály
všude, svítily z lustrů i z velkých květinových váz a tančily na schodišti.
Důležitým partnerem zahradnického plesu
je Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici, jejíž studenti floristiky se pod vedením
Ing. Jiřího Martínka Ph.D. a Ing.Tatiany
Kuťkové CSc. každoročně postarají o velkolepou květinovou show, která doplňuje
a podtrhuje květinovou výzdobu Žofína.
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Poznej svoji zahradu

Koberce

do polostínu

DORŮSTAJÍ DO NÍZKÝCH VÝŠEK, ALE JEJICH VÝHONY ROZRŮSTAJÍCÍ SE DO STRAN VYTVÁŘEJÍ
NAD POVRCHEM PŮDY HUSTÝ, ČASTO NEPROPUSTNÝ POROST. SEZNAMTE SE
S PŮDOPOKRYVNÝMI ROSTLINAMI.

Tři zlatá pravidla pro
pěstování půdopokryvných
rostlin
l Vysazujeme do důsledně odple-

Prostřednictvím půdopokryvných rostlin
můžeme snadno vyřešit mnoho situací
v zahradě. Velmi působivé může být například jejich použití v předních částech
záhonů místo mulčovacích materiálů,
některé druhy poslouží jako skvělá náhrada za trávník, velmi dobře také zpevňují půdu a chrání ji na svazích proti erozi.
Zajímavé půdopokryvné rostliny objevíme
mezi dřevinami i mezi trvalkami. Poměrně
bohatý výběr druhů a odrůd nabízí stálezelené listnaté dřeviny. K nejdostupnějším, přitom velmi efektním rostlinám
z této skupiny patří stálezelené brsleny, pro
pokrytí půdy jsou mimořádně vhodné různé
odrůdy brslenu Fortuneova (Euonymus fortunei). Jeho drobné, většinou vícebarevné
lístečky vytvoří nad povrchem půdy hustý,
neprostupný porost. Aby se mu dobře dařilo, potřebuje vlhkou a na živiny bohatou
půdu, také s vyšším obsahem vápníku.
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velené půdy. Prorůstání vytrvalých druhů plevelů je nehezké
a dodatečně i velmi těžko řešitelné.
l Dbáme na dobrou přípravu půdy
ještě před výsadbou. I když
mnoho druhů není příliš náročných, dobrá příprava půdy zabezpečí jejich rychlý růst a vysokou vitalitu.
l Vysazujeme dostatečný počet
rostlin. Mezery mezi rostlinami se
musí zaplnit co nejdříve. Čím déle
to bude trvat, tím vyšší budou nároky na údržbu místa, zejména boj
proti plevelům.

Podobné nároky na prostředí má další
velmi dobře dostupná a také známá rostlina – břečťan (Hedera). V prvním roce po
výsadbě sice roste poměrně pomalu, později ale tuto ztrátu snadno dožene. Pro pokrytí půdy jsou nejvhodnější čistě zelené
odrůdy, protože pestrolisté kultivary rostou
o dost pomaleji. K nejlepším druhům pro
tento účel patří Hedera hibernica, která
tvoří poměrně velké lisy a vyznačuje se celkem svižným růstem.

Hedera hibernica

Vinca

Ze stálezelených listnáčů se pro pokrytí
půdy hodí i několik odrůd bobkovišně – zajímavý efekt nabízí třeba odrůda Prunus
laurocerasus ‘Mount Vernon‘, jejíž větvě
s pevnými, kožovitými listy se rozkládají
30-40 cm nad povrchem půdy.
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Výbornými, ale u nás trochu podceňovanými rostlinami jsou některé stálezelené
druhy zimolezu. Za zmínku stojí zejména
zimolez lesklý (Lonicera nitida) a zimolez fialový (Lonicera pileata). Oba tyto druhy se
hodí zejména do polostínu, ale při dostatečné vlhkosti půdy můžou stejně dobře
růst i na slunci.
K nejdůležitějším půdopokryvným listnáčům také patří náš tradiční barvínek
(Vinca), který má prakticky stejné nároky
jako břečťan. Také se oba tyto druhy přirozeně často vyskytují blízko sebe.
Z opadavých listnáčů vhodných pro tyto
podmínky si zmínku zaslouží nepříliš ná-

padný, ale mimořádně skromný pámelník
Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘. Tato
dřevina vytváří spleť jemných větviček,
které obvykle nepřesáhnou výšku kolem
40 cm. V rámci objektivity nutno dodat, že
tato skromná rostlina poroste výborně i na
slunných stanovištích, stejně dobře si však
poradí i v polostínu či stínu.
Velmi pěkné a hlavně funkční půdopokryvné
rostliny najdeme i mezi trvalkami. Pro použití
ve stínu či polostínu jsou výborné škornice
(Epimedium) s nepříliš velkými lístky srdcovitého tvaru. V jarním období vykvétají žlutě
nebo červeně a i mimo kvetení bývá porost
škornice velmi působivý.

Další zajímavá trvalka k nám doputovala až
z hustých lesů Japonska. Stálezelená Pachysandra terminalis, která dostala zvukomalebné české pojmenování tlustonitník,
dorůstá do výšky 15-30 cm. Kromě vysokého obsahu humusu a vláhy musí být
půda pro její pěstování také dostatečně
kyprá, protože rostlina vytváří četné oddenky, které se kyprou půdou snadno dostávají do prostoru. Nejlépe vynikne na větších plochách, výborně se hodí například
na pokrytí půdy pod listnatými stromy.
Ing. Pavel Chlouba
Foto autor a Michal Babor

Epimedium

Pachysandra terminalis

Symphoricarpos chenaultii ‘Hancock‘

Lonicera nitida

Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’
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Zajistěte si bohatou úrodu
i radost z krásné zahrady
CHCETE SE V LÉTĚ KOCHAT POHLEDEM NA ČERSTVĚ ZELENÝ TRÁVNÍK, KTERÝ NEHYZDÍ
PRORŮSTAJÍCÍ MECH? TĚŠÍTE SE NA ŠŤAVNATOU ÚRODU ZE STROMŮ I BOHATOU ZELENINOVOU
SKLIZEŇ PLNOU VITAMINŮ? VAŠE ZAHRADA SE VÁM ODVDĚČÍ, STAČÍ JEN POMOCI PŘÍRODĚ
TĚMI SPRÁVNÝMI PROSTŘEDKY.

Chcete-li zajistit rostlinám mohutný růst,
dostatečný kořenový systém a kvalitní plody,
vyplatí se používat stimulátor růstu Lignohumát. Jedná se o pomocný rostlinný
přípravek, který představuje směs huminových a fulvových kyselin a jejich solí. Tato
hnědočerná kapalina s typickou vůní
připomínající vanilku má příznivý a komplexní vliv na rostliny i půdu, čímž pomáhá
zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně. Používá
se k moření semen a cibulí před výsadbou,
namáčení kořenového systému rostlin před
výsadbou, k aplikacím do půdy, a to jak
samostatným, tak i společně s minerálními
či organickými hnojivy. Dále také k aplikaci
na list během vegetace, a to samostatně či
s výživou, doplňkovou výživou nebo fungicidy proti houbovým chorobám a plísním.

herbicid proti mechům v okrasných, užitkových, sportovních a golfových trávnících
a proti játrovce v květináčích i kontejnerových kulturách pro aplikaci zálivkou nebo
postřikem. Mogeton je oranžový prášek obsahující účinnou látku quinoclamine, která
ničí mechy zcela jinak než jiné přípravky.
Působí totiž jako inhibitor fotosyntézy. Přípravek je přijímán především zelenými
částmi, mech se poté zbarvuje dožluta
a odumírá. Trávník ani okrasné rostliny nejsou po použití přípravku nijak poškozeny.
Na zahradních cestách a dlážděných plochách nezůstává žádné trvalé zabarvení.
Po odstranění mechu z trávníku se doporučuje trávník pohnojit vápenatým hnojivem, upravit vláhový režim a na uvolněných
místech trávník dosít.
Napadení rostlin jejich nejvážnějšími škůdci
a chorobami velmi efektivně zabráníte použitím přípravků řady Optikombi. Pro doplnění živin a stopových prvků je součástí
každého balení listové hnojivo. V jedné aplikaci je tak spojena ochrana a výživa rost-

lin. Na zadní straně každé krabičky je podrobný návod kdy, čím a v jaké dávce ošetřovat. Jedno balení vystačí na přípravu až
60 litrů aplikační kapaliny a poslouží k celoročnímu ošetření 100 až 200 m2. Maximálně čtyři ošetření zaručí nejen zdravé
plody, ale díky rychle přijímané listové výživě i bohatou úrodu.

Optikombi jahoda – pro celoroční ošetření jahodníku
proti květopasu jahodníkovému a šedé hnilobě
Optikombi okrasné rostliny – pro celoroční ošetření
okrasných rostlin a dřevin proti mšicím, molicím,
padlí a listovým skvrnitostem

Bojujete opakovaně s prorůstajícím mechem v trávníku a stále neúspěšně? Vyzkoušejte přípravek Mogeton, selektivní

Optikombi broskev-meruňka –
pro celoroční ošetření broskvoní nebo meruněk proti
kadeřavosti, moniliové spále, rakovinnému odumírání
peckovin a také proti jarním mrazíkům
Optikombi jádroviny – pro celoroční ošetření jabloní
a hrušní proti strupovitosti, padlí, přezimujícím škůdcům, květopasu jabloňovému a obaleči jablečnému
s vedlejší účinností na svilušky a mšice

Uvedené produkty dodává do sítě prodejen Sdružení
zahradnických center společnost NOHEL GARDEN.

20 let

KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM

Optikombi švestka-třešeň – pro celoroční ošetření slivoní (švestek) nebo třešní či višní proti moniliové
spále, pilatkám, obaleči švestkovému a vrtuli třešňové s vedlejším účinkem na mšice
Optikombi vinná réva – pro celoroční ošetření révy
vinné proti plísni révy, padlí révovému a šedé hnilobě
hroznů

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

Truhlík,

základ pro kvalitní
pěstování

Nejlepší truhlík není ten, který je vidět, ale ten,
jenž je skrytý pod závěsy květů jako záhon pod
sněhem. Nejedná se o žádný zázrak – tím
nejdůležitějším v konstrukci truhlíků je velký
rezervoár vody. Dostatek vláhy, kvalitní substrát
a pravidelné přihnojování je to, oč tu běží. Za nejlepší
jsou mezi pěstiteli považovány truhlíky samozavlažovací.
Vynikají velkou pěstební nádobou, dvojitým dnem s velkým
vodním rezervoárem a bohatých příslušenstvím pro zjednodušení péče
o rostliny. Všechny tyto atributy nabízí truhlík FLORIA SIESTA. Je vyroben
z kvalitního plastu a vejde se do něj až pět litrů vody. Ve správné kombinaci se substrátem
do samozavlažovacích truhlíků zajistíme rostlinám dostatek vzduchu ke kořenům a podpoříme
tak jejich vitálnější růst. Knoty v truhlíku pomáhají lépe rozvádět vodu po pěstební nádobě.
Hnojivo Multicote 6M zajistí rostlinám dostatek živin na celou sezónu (40 g balení hnojiva je
součástí každého truhlíku). Při výsadbě hnojivo přimícháme do substrátu a následně již vysazujeme
mladé rostlinky. První zálivku provádíme shora tak, aby došlo k dobrému spojení substrátu
s kořenovým balem. Další zálivku aplikujeme přes otvory v truhlíku. Praktickým pomocníkem je
také hladinoměr, informuje nás o množství vody ve vodním rezervoáru. Předností truhlíku FLORIA
SIESTA jsou stavitelné nožičky ve spodní části. Na šikmých parapetech si nastavíme ideální rovinu.
Rostlinkám tak zajistíme dostatek vody, jenž by nám jinak vytekla přepadovými otvory.

VÉ
O
N

TABS
T
ABS

Vyrábí a dodává:
AGRO CS a.s., Říkov čp. 265
552 03 Česká Skalice
www.floria.cz
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Letničky

Balkon
plný barev

Aktuální sortimen balkonových rostlin v našich zahradnických centrech zahrnuje letničky do stínu i na plné slunce, v záplavě
barev od bílé až po pestrobarevné, ozdobné květy i listem, vzpřímené i převislé, do
truhlíků, květináčů i velkých nádob. Záleží
pouze na vašem vkusu, zda si vyberete do
svých balkonových truhlíků pouze rostliny

CO BY BYLO LÉTO BEZ
ROZKVETLÉHO BALKONU
NEBO TERASY! I TEN, KDO
NEVLASTNÍ ANI MALOU
ZAHRÁDKU A MUSÍ SE
OMEZIT NA NĚKOLIK
METRŮ ČTVEREČNÍCH
NA BALKONĚ,
SE MŮŽE
OD ČASNÉHO JARA
AŽ DO ZIMY TĚŠIT
ZE ZÁPLAVY BAREV

jednoho druhu a různobarevných kultivarů,
nebo dáte přednost oblíbeným míchaným
výsadbám, které zaplaví váš balkon či terasu pestrou směsí barev i tvarů.
Nezapomeňte ani na výběr vhodných
nádob, protože krásný truhlík nebo květináč vhodného tvaru a velikosti vytvoří s vysazenou rostlinou nádherné duo.
Přijďte si do našich zahradnických center
pro inspiraci. Rádi vám poradíme, jaké
druhy rostlin použít pro váš balkon či terasu
a navrhneme vám i vhodné kombinace.
n
Foto Proven Winners

POSTUPNĚ
ROZKVÉTAJÍCÍCH
KVĚTIN, KTERÝM
JSME SI ZVYKLI ŘÍKAT
BALKONOVÉ, I KDYŽ
STEJNĚ DOBŘE MOHOU
ZDOBIT TERASU NEBO
TŘEBA VCHOD
DO DOMU.
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Informační koncept

Letničky

a balkonové rostliny

Protože naše zahradnická centra nezůstávají pouze u teoretických rad pro své zákazníky, připravili jsme pro vás přímo v našich
obchodech praktický informační koncept
o použití balkonových rostlin, který vám pomůže s výběrem správných rostlin pro
dané stanoviště, poradí a doporučí správný
substrát a správné hnojivo tak, aby výsledek vaší snahy o krásný okenní truhlík
opravdu stál za to.
Pokud toužíte po změně na vašem okenním parapetu a rádi byste použili i jiné rostliny než často používané muškáty (Pelargonium) nebo petúnie (Petunia), rádi vám
pomůžeme s výběrem.

V našich prodejnách najdete na místech
prodeje balkonových rostlin a letniček informační stojany s praktickými informacemi
o balkonových rostlinách. K dispozici vám
budou letáky s informacemi, jaké jsou možnosti použití rostlin pro plné oslunění, pro
polostinné stanoviště i pro stanoviště stinné
s rozptýleným světlem a další již zmíněné
rady pro správnou výsadbu a péči. Ukázku
letáku vidíte na této straně.
Doufáme, že tento projekt vám bude prospěšný a povede k dalšímu zkvalitnění
námi nabízených služeb a zpříjemnění vašeho nákupu.
n

PŘÍMÉ
SLUNCE

POLOSTÍN

JIŽNÍ
JIŽNÍ OKNO
OKN
NO

Popis stanoviště: Plně osluněná poloha,
celodenní intenzivní sluneční záření, truhlík
situovaný na jižní světovou stranu.

2x

ZÁPADNÍ,
ZÁPADNÍ,
VÝCHODNÍ
VÝCH
HO
ODNÍ OKNO
OKNO

POLOSTÍN
STÍN

Popis stanoviště: Přistíněná poloha, ranní
nebo pozdně odpolední oslunění, truhlík situovaný na východní nebo západní světovou stranu.

Popis stanoviště: Pozice bez plného slunečního
svitu po celý den s dostatkem rozptýleného světla,
truhlík situovaný na severní světovou stranu.

2x

Pelargonium zonale

Begonia tuberhybrida
oranž a žlutá, vzpřímená sorta

NÁKUPNÍ
LÍSTEK

1x

Begonia x hybrida
Dragon Wing®

1x

1x

Pelargonium
grandiﬂorum

Coleus x blumei

NÁKUPNÍ
LÍSTEK

Helichrysum bracteatum Golden Leaves

standardní truhlík šíře 60 cm
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1x

SEVERNÍ
SEVERNÍ OKNO
OKNO

1x

Lobelia x hybrida
modrá

1x

Plectranthus coleoides

NÁKUPNÍ
LÍSTEK

1x

standardní truhlík šíře 60 cm

Fuchsia x hybrida
- převislá sorta

2x

Fuchsia x hybrida
- převislá

1x

standardní truhlík šíře 60 cm

Euphorbia x hybrida
uprostřed
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www.plastia.cz
ww
ww
w.plas
w
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s
Společnost Plastia, český výrobce samozavlažovacích
nádob a výrobků pro zahradu, balkony a terasy, přináší tip
na velikonoční květinovou výzdobu s květináči a truhlíky
Mareta. Ty umožňují pěstitelům a milovníkům veselých
velikonočních a jarních dekorací přenést krásu barev jarní
přírody na zahrady či balkony.
Květináče a truhlíky Mareta se skládají ze dvou částí:

spodní nádoba s rezervoárem vody a horní část pro zasazení rostlin.

Květináč Mareta obsahuje závěsný řetízek, který umožní pověsit nádobu s květinami na zahradě, balkoně nebo u vstupu do
domu. Součástí truhlíku je hladinoměr a knoty.

Maretu si můžete vybrat z mnoha barevných kombinací.

K těm základním patří:
Slonová kost světlá + slonová kost tmavá | Zelená světlá + zelená
tmavá | Růžová + vínová | Antracit tmavý + antracit světlý

1
2

3
5

4

KVĚTINÁČ MARETA

A*

B*

C*

D*

MARETA 25

16 cm

1l

3l

ø 25

MARETA 30

19,5 cm

1,4 l

5,5 l

ø 30

TRUHÍK MARETA

A*

B*

C*

MARETA 60

60 x 17,5 x 20 cm

2,6 l

11 l

MARETA 80

80 x 17,5 x 20 cm

3,8 l

15 l

A* – délka x výška x šířka, B* – zásoba vody
C* – množství substrátu, D* – průměr

1 – ukazatel hladiny vody, 2 – zalévací šachta,
3 – vzlínací dutiny, 4 – cirkulace vzduchu,
5 – rezervoár vody

ZZC_jaro_2011_1-16_2011 7.3.11 13:44 Stránka 14

Zelenina

Vypěstujte si svou

BIO zeleninu
Bio zelenina pěstovaná bez použití chemických prostředků je chutnější, má vyšší obsah
minerálních látek, vlákniny i vitaminů a není
kontaminovaná žádnými chemikáliemi.
Zkuste si vypěstovat například vlastní rajčata nebo papriky. A pokud nemáte zahrádku, nevadí, zvládnete to i na balkoně!
Již při výsadbě začněte myslet ekologicky –
vyberte si substrát určený přímo pro BIO
pěstování – NATURA substrát. Tento substrát se skládá jen z přírodních a ekologických složek: z rašeliny, kokosového vlákna,
jílu a startovací dávky BIO hnojiva. Struktura tohoto substrátu zaručí ideální provzdušnění a rostlinky se v něm budou cítit
jako „v bavlnce“. Velkou předností je vysoká nasáklivost, jež následně způsobuje
velmi dobré zásobování rostliny vodou.

Asi 14 dní po zasazení rostliny do nádoby
nebo pytle můžete začít s pravidelným přihnojováním. BIO hnojiva řady NATURA
obsahují všechny potřebné živiny včetně
přirozeného obsahu stopových prvků, podporují tvorbu a dozrávání plodů. Jejich unikátní složka – sladové klíčky – obsahuje
speciální sladové bakterie produkující
enzymy, které podporují rozvoj kořenů.
Rostlina s bohatým kořenovým systémem
je pak vitální, více nasazuje na květ a je
odolnější vůči chorobám a škůdcům. Obě
tato hnojiva obsahují velké množství organických látek, jež stimulují kromě růstu rostliny také biologickou aktivitu půdy.
Proti houbovým chorobám používejte preventivně přípravky na bázi mědi (jsou schválené pro použití v ekologickém zemědělství).

PŘEMÝŠLÍTE, CO SI LETOS
VYPĚSTUJETE NA SVÉ
ZAHRÁDCE? RÁDI BYSTE
NAPŘÍKLAD VYZKOUŠELI
ZDRAVOU BIO ZELENINU PRO
SVÉ DĚTI, BEZ CHEMICKÝCH
HNOJIV A POSTŘIKŮ, ABY
OPRAVDU PROSPĚLA JEJICH
ZDRAVÍ? JE TU ŘEŠENÍ:
VYZKOUŠEJTE ZCELA
JEDINEČNOU VÝROBKOVOU
ŘADU AGRO NATURA,
KTERÁ RESPEKTUJE PRAVIDLA
EKOLOGICKÉHO PĚSTOVÁNÍ.

Při napadení škůdci (mšice, molice, svilušky
apod.) můžete bez obav použít ekologický
postřik NATURA Rock Effect, který zahubí
škůdce a působí také protipožerově – takto
šetřené rostlinky pak škůdcům prostě nechutnají.
Podobně můžete pěstovat i BIO papriky,
případně BIO drobné ovoce jako jsou třeba
jahody. Mít BIO jahody přímo na okně je
určitě velká výhoda hlavně pro maminky
s malými dětmi!

Pokud se vaše rostliny dostanou do stadia, kdy jim nedokážete účinně pomoci,
zkuste nový Vitality Komplex. Jeho největší výhodou je komplexní složení,
obsahující všechny látky potřebné pro
zdravý vývoj rostliny: huminové a fulvinové kyseliny, enzymy a stimulační
látky ze zažívacího traktu žížal a živiny.
Vitality Komplex dokáže působit jako
živá voda za jakýchkoliv podmínek.
Například umí zrychlit růst zeleniny a tím zvětšit úrodu
a tedy i případné výnosy. Navíc
na sebe dokáže vázat i přebytečné balastní látky vznikající při nadměrném
hnojení a přeměnit je
zpět na živiny.

www.agronatura.cz
www.vitalitykomplex.cz
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Chutná a zdravá

I bez použití průmyslových hnojiv můžeme
dosáhnout dokonce stejných výnosů jako
dřív s tím rozdílem, že kvalita takto vyprodukovaných rajčat bude o mnoho vyšší a půda,
v níž se tato rajčata pěstovala, nebude ztrácet na své přirozené úrodnosti, naopak se
zvýší její hodnota.
Jak toho dosáhnout? Naprosto jednoduše.
Zvolím si systém biopěstování zeleniny! Zapomenu na Cererity, NPK,Kristalony a jiná
průmyslově vyráběná hnojiva a začnu hnojit
tím, co používali naši předkové. Pro běžné zeleniny například Koňský hnůj s rohovinou.
Tento granulovaný hnůj je obohacen o rohovinu, která se v průběhu celé sezony pozvolna
rozkládá a uvolňuje velké množství organického dusíku, který přirozeně rostliny přijímají.
Při rozkladu hnoje se aktivuje činnost půdních
bakterií a tím se zvyšuje i úrodnost půdy. Koňským hnojem s rohovinou se nedají pěstované
rostliny přehnojit, tak jako například při nedodržení dávky chemicky vyráběných hnojiv.

PĚSTOVÁNÍ ZELENINY
V SOUZNĚNÍ S PŘÍRODOU
BEZ POUŽITÍ UMĚLÝCH
HNOJIV, TO JIŽ DNES
NENÍ UTOPIE, ALE
REALITA. KAŽDÝ
ZAHRÁDKÁŘ MÁ DNES
MOŽNOST POKUSIT SE
VYPĚSTOVAT NAPŘÍKLAD
RAJČATA BEZ TOHO, ABY
MUSEL POUŽÍT JEDINÝ
GRAM CHEMICKY
VYRÁBĚNÝCH HNOJIV.

Pro plodiny, které vyžadují vyšší obsahy
fosforu a draslíku, je vhodné kombinovat
Koňský hnůj s rohovinou s granulovaným
Slepičincem. Slepičinec se používal
a dodnes používá například na vesnicích
zcela běžně, musí se však naložit do vody
a nechat zkvasit. Pohodlnější a čistší je
jeho aplikace ve formě granulí, které se
jen rozhodí na záhony a zaryjí.
Co by ale v systému biopěstování nemělo
chybět, je určitě mykorhiza, vzájemně
prospěšné soužití rostlin a hub, které jsou
přítomné na kořenech rostlin. Díky obrovskému množství vláken se zvětší plocha
kořenového systému, takže rostliny dokáží právě z organických hnojiv vytáhnout
velké množství živin a transportovat je do
kořenů rostliny. Mykorhizní houby zásobují rostlinu nejen živinami, ale například
i vodou. Pokusy bylo dokázáno, že rostliny pěstované s použitím mykorhizních
hub měly vyšší obsahy vitamínů a antioxidantů než běžně intenzivně pěstované
rostliny hnojené chemicky vyráběnými
hnojivy. Dokonce docházelo při použití
těchto hub při pěstování zeleniny k blokování příjmu těžkých kovů do rostliny.
To všechno dokáže pěstování v souladu s přírodou. Doplňte proto hnojení
Koňským hnojem s rohovinou nebo
Slepičince ošetřením sazenic před výsadbou přípravkem Symbivit na rajčata
a jinou plodovou zeleninu. Zajistěte sobě
i svým dětem ty nejzdravější a nejchutnější plody ze své čisté zahrady.

15
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David Austin Roses

Exkluzivně
u nás

VONNÉ ANGLICKÉ RŮŽE OD SVĚTOZNÁMÉ FIRMY
DAVID AUSTIN ROSES JSME VÁM JAKO
NOVINKU V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH
PŘEDSTAVILI UŽ PŘEDLONI.

OD TÉ DOBY SI

ZÍSKALY PŘÍZEŇ NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ A STALY SE
CHLOUBOU NEJEDNÉ ZAHRADY.

Pro letošní rok jsme proto pro vás
představili malé překvapení.
Představujeme vám dva kultivary
keřových růží od firmy David Austin
Roses, které nekoupíte nikde jinde než
pouze v síti prodejen Sdružení
zahradnických center!
Obě tyto krásné růže vám spolu s mnoha
dalšími kultivary růží od firmy David Austin
Roses nabídneme v našich
zahradnických centrech od poloviny
května.

The Wegdwood Rose
l jemně růžová barva květů
l příjemná ovocná vůně
l velmi odolná vůči chorobám

Tam O’Shanter
l tmavě růžová až třešňově červená barva květu
l tvar květu typický pro staroanglické růže
l jemná ovocná vůně
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Zdravé a krásné

orchideje

MEZI POKOJOVÝMI ROSTLINAMI ATRAKTIVNÍMI SVÝM KVĚTEM ZAUJÍMAJÍ ORCHIDEJE V POSLEDNÍ
DOBĚ STÁLE VÝZNAMNĚJŠÍ MÍSTO. AČKOLI JDE O DRUHY POCHÁZEJÍCÍ Z TROPICKÝCH
A SUBTROPICKÝCH OBLASTÍ, JIMŽ MŮŽEME V NAŠICH PODMÍNKÁCH ZAJISTIT ODPOVÍDAJÍCÍ
PROSTŘEDÍ POUZE VE SKLENÍCÍCH, NAJDEME MEZI NIMI DRUHY, KTERÉ LZE S ÚSPĚCHEM
PĚSTOVAT I V BĚŽNÉM INTERIÉRU.

Ke svému správnému růstu a dlouhému
kvetení potřebují orchideje především vysokou vzdušnou vlhkost. Vysokou vzdušnou vlhkost můžeme zajistit dvěma způsoby: buď pra videlným rosením, nebo
postavením nádoby s květinou na oblázky
ponořené částečně ve vodě v misce. Zálivka závisí na druhu, dodávka vláhy však
musí být v každém případě rovnoměrná.
U mnoha druhů orchidejí se pouze namáčí
kořenový bal, nechá se důkladně okapat
a vrátí se do dr uhého, krycího květináče.
Tyto druhy totiž přijímají vláhu svými epifytními kořeny, proto se pěstují ve speciálních
substrátech. Například Rosteto Substrát
pro orchideje a bromélie se skládá z kvalitní piniové kůry a vláknitého rašeliníku a je
obohacen o potřebné startovací živiny. Díky
tomu můžeme začít hnojit čerstvě přesazenou orchidej až po asi šesti týdnech.

Oblíbeným přípravkem pěstitelů pokojových orchidejí je také Rosteto Listová výživa pro orchideje a bromélie. Je určena
k přímé aplikaci postřikem na list, což přináší velkou výhodu v rychlém přísunu živin
přímo do všech částí rostlin a v maximálním využití jednotlivých prvků. Z toho důvodu je koncentrace roztoku nižší než u kořenové výživy prováděné zálivkou. Vedle
hlavních živin obsahuje hnojivo v optimálním poměru i dva stopové prvky (železo
a mangan), které jsou
důležité pro vybarvení
listů.

250 ml

109 Kč
400 ml

129 Kč

53 Kč

Další produkty nejen pro pěstování orchidejí najdete na www.rosteto.com.
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Okrasné dřeviny

Nenáročné

rododendrony
Tajemství tohoto „zázraku“ se skrývá v podnoži. Speciálně vyšlechtěný k ořenový systém totiž snáší jak ky selé, 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.

KYSELÁ, KYPRÁ PŮDA,
IDEÁLNĚ V POLOSTÍNU –
JEDNODUCHÉ
PRAVIDLO, KTERÉ JE
ZÁRUKOU ÚSPĚCHU PŘI
PĚSTOVÁNÍ
RODODENDRONŮ.
NECHCETE NEUSTÁLE
VYLEPŠOVAT
VLASTNOSTI PŮDY?
ZVOLTE NOVÉ ODRŮDY
ZE SKUPINY INKARHO,
KTERÉ JSOU
TOLERANTNÍ K VÁPNÍKU
V PŮDĚ!
RODODENDRONY
INKARHO NABÍZÍME ZA
CENU 649

Na odolné podnoži jsou pak naštěpo vány
osvědčené odrůdy: v zahradnictví tedy najdete jak běžnou, kyselomilnou odrůdu, tak
její odolnou sestru označenou stejným názvem s dodatkem a logem INKARHO (INteressengemeinschaft KAlktolerante RHOdodendren – „rododendron y, které
snášejí vápník“). Je logické, že rododendrony INKARHO jsou o něco
dražší než odrůdy bez speciální podnože. Pro t y,
kdo mají na zahradě zásaditou půdu, t o však
není zbytečná investice:

18

stačí si spočítat, k olik práce a peněz by
stála výměna nevhodného substrátu...
Jinak se rododendron y 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.

Kč.

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
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Novinka

Rhododendron
’Moravia’
4 nový kultivar dostupný pouze v síti
Sdružení zahradnických center
4 velká zářivá purpurově červená květenství
se světlejším středem a okrovou kresbou
4 kvete na začátku června
4 v dospělosti dorůstá výšky okolo
130-150 cm
4 naprosto mrazuvzdorný
549,- Kč
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Okrasné dřeviny

Dřevité

pivoňky

Čínští vládci, šlechtico vé i zahradníci si
uměli dřevitých pivoněk vážit už před tisíci
let. Za jedinou rostlinu tak bylo možné získat tři kilogramy zlata, jindy zase piv oňka
putovala s nevěstou jako věno. Časy se
změnily – v tomto případě kupodivu k lepšímu: pivoňky si svou krásu zachovaly, jejich cena však znatelně klesla.
V domovině dřevitých pivoněk bychom
našli přibližně čtyřicet druhů, u nás z nich
však lze bez potíží pěstovat asi deset. To
ovšem neznamená žádné omez ení! Díky
úsilí šlechtitelů totiž vznikla řada h ybridů,
které se mohou pochlubit nejen širokým
barevným spektrem od bílé přes krémovou a žlutou až po růžo vou
a tmavě červenou, ale i škálou
květů od jednoduchých po plné
a samozřejmě také v elikostí.
Drobné druhy, jako pivoňka
žlutá (Paeonia lutea) a řada
hybridů pivoňky keřovité
(P. suffruticosa), dorůstají
sotva metrové výšky, zatímco mohutná pivoňka
Ludlowova (P. ludlowii)
dorůstá až do 2,5 metru.
Bez ohledu na druh a odrůdu mají dřevité pivoňky
vesměs shodné nároky .
Svědčí jim slunné i polostinné
stanoviště chráněné před větrem. Výjimku tvoří podhorské
oblasti, kde hrozí pozdní mrazy: přemíra
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DŘEVITÉ PIVOŇKY SICE
POCHÁZEJÍ Z ČÍNY
(JINDE NA SVĚTĚ
VOLNĚ V PŘÍRODĚ
NEROSTOU), ALE ŘADU
HYBRIDŮ MŮŽEME
PĚSTOVAT I V NAŠICH
ZAHRADÁCH.

jarního slunce by mohla rostlinu předčasně
probudit, proto raději zvolte aspoň mírně
zastíněné místo. Půda by měla být neutrální až mírně zásaditá, ale především propustná: přemokřený substrát bývá pro pivoňky osudný.
Ideální čas pro výsadbu nastává v březnu
a dubnu, tedy období před rašením. Dřevité
druhy a odrůdy se sázejí hlouběji než b ylinné pivoňky, místo roubování by mělo
ležet 10 až 15 centimetrů pod po vrchem
půdy. Ideální je zasadit rostlinu šikmo.
Starší pivoňky přihnojovat kompostem
nebo rohovinou rozhozenými po povrchu
půdy, ale pouze do konce června. Po odkvětu odstraňte uvadlé květy. Řez není
nutný: stačí na jaře odstřihnout části, které
nepřezimovaly. Těch nebude mnoho, protože dřevité pivoňky přečkávají zimu v e
zdraví. Chcete-li jim pomoci, zakr yjte kořeny vrstvou listí. V yplatí se t o zejména
u mladých rostlin.

A ještě něco: nezapomeňte, že dřevitá pivoňka vyroste ve statný keř, proto jí při výsadbě vyhraďte dostatek místa.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
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Novinka

Předklíčené osivo petržele
POKUD PATŘÍTE MEZI
PŘÍZNIVCE VLASTNÍHO
PĚSTOVÁNÍ ZELENINY,
MOŽNÁ JSTE NARAZILI
NA PROBLÉM
S OBYČEJNOU
PETRŽELÍ, PŘESNĚJI
ŘEČENO S JEJÍM
VZCHÁZENÍM. LETOŠNÍ
NOVINKA TENTO
NEDOSTATEK ÚSPĚŠNĚ
ELIMINUJE.

Z běžně pěstovaných druhů je pe tržel asi
nejproblematičtější zeleninou pro pěst ování. Její semeno totiž obsahuje furokumariny, chemikálie, které brání v klíčení plevele. Rostlina si tím zajišťuje životní prostor
pro růst a vývoj, zároveň ale pomale ji
vzchází. Jejich odbourávání je postupné
a vyžaduje určitý čas, proto vám petržel nevyklíčí okamžitě ani v případě, že ji na jaře
vysejete za optimálních vlhkostních podmínek do dostatečně vyhřáté půdy.
Vzcházení petržele je na jaře pomalé. Obzvlášť v době klíčení je osivo citlivé na přísušky, již naklíčené semínko při nedostatku
vláhy často zaschne. Semeno čast o poškodí i tvořící se škraloup na ose tém záhonku. Každý průběh jara je jiný, obecně je
ale pro klíčení nejhorší teplé a slunečné jaro
v kombinaci se zaměstnaným zahrádkářem.
Ten často ve snaze zajistit petrželi dostatek
vláhy zalije záhonek pořádně před odchodem do práce nebo po návratu z ní. A sluníčko v průběhu dne udělá své – vytvoří na
povrchu záhonu přísušek, kt erý klíčící semínka nezvládnou prorazit. Pro klíčení petržele jsou optimální dvě zdánlivě neslučitelné
polohy – buď zalévat a udržet záhon až do
vyklíčení rovnoměrně vlhký, nebo nezalévat
vůbec a nechat vše na přírodě.
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Předklíčené osivo (primed seed) označuje
osiva, u kterých jsou vyplaveny inhibiční
látky a nastartovány fyziologické procesy
klíčení. Většinou jsou tato osiva po určitou
dobu macerována ve speciálním osmotickém roztoku a pak, těsně před protržením
slupky, vysušena. Takto upravené osivo
vzchází ve srovnání s neošetřeným vyrovnaněji a nesrovnatelně rychleji. Má ovšem
jedno specifikum – nedá se sklado vat
a musí se vyset nejpozději 90 dní po „nabuzení“. Předklíčené osivo vyžaduje specifické zacházení. Nesmí promrznout, a to
ani při skladování, ani po vysetí, a musí se
dostat do půdy až tehdy, když jsou již optimální podmínky ke klíčení – u petržele nejdříve od k once března. K aždý rok je ale
jiný, nevysévejte proto zbytečně brzy a po
výsevu udržujte záhonek do vyklíčení ro vnoměrně vlhký. Za dobrých podmínek vy klíčí předklíčené osivo do sedmi
dní. Vysévejte řidčeji, než jst e
zvyklí, optimálně tak, ab yste již
nemuseli protrhávat. Doporučujeme zakrýt ose tý záhonek do
vzejití netkanou textilií.
Předklíčené osivo doporučujeme,
zvlášť na těžších půdách, kombinovat s pěstováním na hrůbcích.
Hrůbky si připra víte tak, jak o
byste „nakopčili“ brambory, jen
mírně širší, cca 50-60 cm, s rovnou horní částí. Do takt o připraveného hrůbku vysejte dvojřádek
petržele. Kořeny budou při sklizni
hezčí a vyrovnanější, výrazně snadněji se
budou sklízet. Rovněž nespěchejte s výsevem. Hrůbky si připra vte předem, nechte
ale půdu 2-3 týdny sednout a semena vysévejte, až je dostatečně teplo.
Pro první rok je pro zahrádkáře v
síti
zahradních center předklíčená pe tržel
ORBIS, patrně nejoblíbenější česká kořenová petržel. Vyznačuje se velmi dobrým
zdravotním stavem a vysokým výnosem.
Hladký středně dlouhý kořen je vyrovnaně
bílý na povrchu i v dužnině. ORBIS má vysokou tmavě zelenou nať a díky středně
dlouhému kořenu jej můžeme s úspěchem
pěstovat i na těžších půdách.

®

Ing. Peter Gajdoštin
SEMO s.r.o.
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Okrasná zahrada

Král mezi trávníky
ZIMA POMALU A JISTĚ ODCHÁZÍ A ODKRÝVÁ PRÁZDNÉ PROSTORY NA MÍSTECH,
KDE JEŠTĚ V LÉTĚ BÝVAL TRÁVNÍK. JAK TO TEDY UDĚLAT, ABY NÁM NA TĚCHTO MÍSTECH
VYROSTL KRÁSNÝ ZELENÝ POROST, KTERÝ BY NÁM SOUSEDI ZÁVIDĚLI?
Hnojivo + Selektivní herbicid + Zeolit =
TRAVIN – perfektní trávník
I takto by mohla vypadat rovnice vedoucí
k tomu nejlepšímu trávníku. TRAVIN trávníkové hnojivo se selektivními her bicidy
je hnojivo moderního t ypu určené pro
všechny typy trávníků. Obsahuje tři důležité složky: selektivní herbicidy – zajistí
trávník v bezplevelném stavu, hnojivo
– podpoří okamžitý růst trav, zeolit – provzdušní půdu a poutá na sebe živin y,
které postupně uvolňuje do půdy. Zeolit
také upravuje pH půdy, čímž zabraňuje
růstu plevelů v trávníku.Všechny tyto
složky jsou důležitými přísadami k tomu,
aby rovnice mohla být úplná. T akže
zatímco tráva po aplikaci TRAVINU utěšeně roste a krásně se zelená, pampelišky, sedmikrásky, šťovík, jitrocel a další
drobné nežádoucí plevely nemají šanci.

Na trh přichází nová travní směs Král
trávníků se zeolitem. Díky této směsi
moderního typu složené ze špičkových druhů trav a zeolitu budete mít
trávník jako dřív… Dokonce lepší!
Král trávníků je určen k založení kvalitního a odolného trávníku, který nebude mít vysoké nároky na údržbu
a přesto bude působit v elmi exkluzivním vzhledem. P omocí zeolitu,
který před výse vem vmícháte do
travní směsi, zajistíte vyšší provzdušnění půdu a podpoříte tak
tvorbu zdravých a silných kořenů
trav. Zeolit má také příznivý vliv na
vodní režim půdy. Dokáže na sebe
navázat vodu a hnojivo, které následně uvolňuje.
Neexistuje snad nic lepšího než si
v létě lehnout do trávy, pozorovat oblohu a nechat své myšlenky jen tak
plynout. S travní směsí Král trávníků
se sen může stát lehce skutečností.

www.floria.cz
www.agrocs.cz
Vyrábí a dodává: AGRO CS a.s.,
Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice

Použití TRAVINU je velmi jednoduché
a rychlé. Aplikuje se rozhozem na travnatou plochu a účinek TRAVINU se projeví
okamžitě. Nejprve se začnou uvolňovat
živiny a následně selektivní herbicidy.
Pro použití na malé ploch y se dodává
TRAVIN v 0,8 kg dóze s praktickým sypátkem usnadňujícím aplikaci. Pro ošetření větších ploch jsou k dostání balení
4 kg, 8 kg a 20 kg.
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Pokojové rostliny

Barevní
společníci

Většinu pokojových rostlin prodáváme
pouze v obyčejných plastových kontejnerech, které žádné květině na kráse příliš nedodá. Počítáme totiž s tím, že sami zvolíte
obal, který bude nejlépe slušet nejen vy-

branému druhu, ale také stylu interiéru, kde
bude rostlina umístěna. Na výběr máte od
jednobarevných, hladkých k eramických
obalů přes výrobky k ombinující dvě barvy
až po vyloženě pestré, velmi nápadné nádoby, v nichž dobře vyniknou zejména rostliny nekvetoucí, s jednoduchými listy. Do
venkovského domku se budou hodit k eramické obaly pestrých barev, v moderním
městském bytě naopak vyniknou spíše nádoby skleněné, transparentní, jejichž silnou

NEPOCHYBUJEME, ŽE SI
V NAŠICH
ZAHRADNICKÝCH
CENTRECH VYBERETE
IDEÁLNÍ POKOJOVOU
KVĚTINU PRO KAŽDOU
PŘÍLEŽITOST.
NEZAPOMEŇTE VŠAK,
ŽE ZEJMÉNA JEDNÁ-LI
SE O NAROZENINY
NEBO PODOBNOU
VÝZNAMNOU UDÁLOST,
MĚL BY BÝT SOUČÁSTÍ
VAŠEHO DÁRKU TAKÉ
VHODNÝ OBAL,
NEJLÉPE Z KVALITNÍ
KERAMIKY NEBO SKLA.

stránkou budou nejrůznější nenápadné, ale
efektní dekory. Tvar vybíraného obalu b y
měl korespondovat s charakterem růstu daného druhu: vysoké, štíhlé květináče jsou
vhodné pro vyšší rostliny, naopak v širším
obalu vynikne rostlina menších rozměrů.
Pokud si nejste jisti, který z plastových, keramických, skleněných či z přírodních materiálů vyrobených obalů se pro konkrétní
rostlinu hodí nejlépe, neváhejte se obrátit
na personál našich zahradnických centrech. Zkušené floristky vám rády poradí
a spolu s nimi vyberete pro živou rostlinu
i toho nejlepšího společníka.
n
Foto Scheurich a Flora Dania
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Inovace
a design
ve Sdružení
zahradnických
center
Firma Planta collection, dodavatel
keramických obalů, váz a designových
doplňků do Sdružení zahradnických center,
vám představuje nové pomocníky při
ošetřování vašich pokojových květin od
světoznámé značky Scheurich.

Konvička Sprayman

Tato konvička je úžasná v tom, že obsahuje dva
produkty v jednom (2v1) – konvičku a otočný
rozprašovač. Spraymana nemusíte schovávat
do skříňky, protože jeho moderní
design a barvy se hodí jako
doplněk vašeho interiéru.
Další předností konvičky
je příjemné dávkování
vody při zálivce.
Neocenitelný zážitek tkví
v možnosti okamžitého
rosení květin a orchidejí.
Otočný rozprašovač se opravdu hodí k přesnému nasměrování rozstřiku. Takového
pomocníka si musí každý zamilovat. Konvička bude v nabídce jednotlivých
zahradnických center koncem měsíce března.

Zavlažovač Bördy

Zavlažovač Bördy je strážcem vašich květin, který funguje
na principu postupného uvolňování vody ze zásobníku. Voda
prosakuje keramickou koncovkou zapíchnutou do substrátu
v květináči. Nádržka na vodu zajistí zálivku květin po dobu
čtyř dnů. Zavlažovač se vyrábí ve dvou velikostech pro
menší a větší průměry květináčů. Nádržka ve tvaru ptáčka slouží jako dekorace
květiny. Svým designem a barevností motivuje děti, aby se samy o zalévání květin
staraly. Zavlažovač bude v nabídce začátkem dubna.

Daniel Beránek
Planta collection
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Vybíráme
travní
směs
ZÁ

RU

TI

2 ROKY

KA KLÍČIVO

S

Aneb několik tipů a triků společnosti AROS-osiva s.r.o.,
jak se orientovat při výběru travních směsí.

Vhodný výběr travní směsi určuje vlastnosti a charakter
vašeho budoucího trávníku. Proto výběr travní směsi
v žádném případě nepodceňujte a svěřte se odborníkům
a specialistům, kteří se této problematice věnují.
Receptury jednotlivých travních směsí jsou sestavovány tak,
aby konečný výsledek v podobě dokonalého trávníku měl
požadované vlastnosti. Jednotlivé druhy trav a jejich odrůdy
se od sebe liší svými biologickými vlastnostmi jako je
rychlost vzcházení, mohutnost a výška rostliny, šíře listové
čepele, odolnost vůči suchu, vlhku, chladu, chorobám,
zastínění a schopnosti regenerace, tedy vlastnostmi, které
musíme respektovat a přitom umět využívat.

Při vlastním výběru travní směsi bychom si
nejdříve měli odpovědět na tři základní otázky:
1. Jaké vlastnosti by měl mít náš budoucí trávník?
2. Jak nově založený trávník budeme využívat?
3. Známe dobře půdní a klimatické podmínky pozemku?
Budeme-li se chtít kochat esteticky vyhlížejícím trávníkem,
zvolíme okrasnou travní směs, jako je např. dekora,
zahrada, golf / golfová či parková. Trávníky založené
z těchto travních směsí vyžadují lepší přírodní podmínky,
intenzivní ošetřování v podobě pravidelné závlahy,
vyrovnané výživy a vertikutace, tj. prořezání travního drnu.
Pokud dodržíte pravidelnost těchto zásahů, budete
odměněni dokonalým trávníkem.
V případě, že vyžadujete trávník pro aktivní odpočinek, hry
dětí a pobíhání domácích mazlíčků, volíme takzvaný
zátěžový trávník, který bude rychle regenerovat po
případném poškození. Pro založení trávníku použijeme
např. travní směs sprint, nebo hřištní v balení odpovídajícím
velikosti pozemku.
K zatravnění problematických pozemků slunných poloh,
chudších a písčitých půd doporučujeme travní směs
do sucha, která je určena pro stanoviště, jehož horší vláhové
podmínky neumožňují zdárný růst a vývoj jiných travních
směsí. Trávníky založené z této směsi se vyvíjejí pomaleji
(komponenty ve směsi převážně kostřav červených
vzcházejí 20 až 40 dnů), postupně se však zapojují a dobře
přečkávají krátkodobé přísušky.
V případě částečně zastíněných pozemků volíme travní
směs do stínu, která je určena pro stanoviště, jehož světelné
poměry neumožňují zdárný růst a vývoj jiných travních

směsí. Jednotlivé komponenty snášejí částečné zastínění
západních a severních svahů, vhodné jsou i pod solitérní
dřeviny apod. Dobře založený a ošetřovaný trávník je
kompaktní a snáší i mírnou zátěž.
Poškozená a prázdná místa v trávnících nejlépe zregenerujeme vysetím speciální travní směsi obnova®, jejíž složení
umožní rychlé oživení okrasných, ale i zátěžových trávníků.
Pro úspěšný přísev této směsi je nutná, především dobrá
příprava pozemku před výsevem a následné dokonalé
zapravení travního osiva do půdy.
Novinkou na trhu je travní směs natur – kopretinová louka,
pro založení takzvané květnaté louky. Tato speciální travní
směs je složena z 21 druhů květin a bylin kde hlavní složku
tvoří kopretiny a chrpy. Založením kopretinové louky na
části zahrady, obohatíte své okolí pohledem na řadu
zajímavých barevně kvetoucích rostlin (0,5kg krabička
vystačí na cca 50m2 louky).
Pro vyváženou výživu v průběhu celého vegetačního období
a dobrý zdravotní stav trávníku nesmíme zapomínat na
pravidelný přísun živin.
Společnost AROS-osiva s.r.o., nabízí komplexní systém
hnojení trávníku v průběhu celého vegetačního roku.
Trávníkové hnojivo aros starter® je určeno především pro
zakládání a obnovu travních ploch v průběhu celého
vegetačního období. Novinka trávníkové hnojivo
aros power® slouží pro dokonalou výživu od jara až do
příchodu podzimu. Podzimní výživu pro zdárné přezimování
vám zajistí trávníkové hnojivo aros winter®.
Volbou travní směsi na míru vašich potřeb i vlastností
pozemku práce nekončí. Dokonalý trávník vyžaduje vaší
pozornost a především pravidelnou péči v průběhu celého
vegetačního období.
My budeme spokojeni, pokud jsme vám předchozími řádky
usnadnili rozhodování jak o budoucím trávníku, tak
o výběru travní směsi či způsobu hnojení.

Travní směs HŘIŠTNÍ
Ideální pro trávníky využívané k aktivní
rekreaci. Je složena z druhů a odrůd odolných
vůči zátěži a sešlapání, s rychlou schopností
regenerace.

Extra

QUALITY

NÁŠ TIP
Vyzkoušejte travní směs OBNOVA® 2 in 1
s trávníkovým hnojivem. Tato směs je určená pro
regeneraci všech typů trávníků, které během
3–4 týdnů dokonale obnoví, prořídlá místa
zaplní a vytvoří zátěži odolný trávník.
Více informací najdete na www.aros.cz

Travní směs OBNOVA® 2 in 1
s trávníkovým hnojivem
AROS-osiva s.r.o., Kubišova 8, 182 00 Praha 8 • www.aros.cz
tel./fax: 284 681 652
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Historie

Jarní výstava zahradnická ve Štutgartě.
Boh. Hromádko.
V květnu pořádala zahradnická společnost virtemberská jarní výstavu, jejímž
účelem bylo, podati obraz vyspělosti zahradnictví v tak zv. švábské oblasti.
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Výstava, umístěná v uměleckém paviloně a přiléhajícím nádvoří, zahájena
byla za přítomnosti krále jakožto protektora a celého dvora. Obvyklý úkaz

vážnosti, jaké se zahradnictví v Německu těší.
Hlavní atrakcí výstavy byly hortensie,
vystavené od štutgartských firem
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Schwinghammer a Fais Teurbach. Byly tu
skvostné exempláře různých druhů s květy
až 45 cm v průměru měřícími. Zvláště novinka "Pres. Fallisier" stála za podívanou.
Pelargonie – snad všech stávajících druhů –
vystavovaly firmy Pfitzer (Fais) a Gebr.
Neubronner & Co (Ulm). Vystavené zde rostliny byly opravdu v každém směru bezvadny.
Firma Pfitzer vystavila své vzorné skleníkové
kultury ve sklenících zvláště k tomu účelu
postavených.
Sdružení pěstitelé karafiátů snesli sem na
odiv všemožné druhy amerických a remontantních karafiátů, i obdrželi odměnou
čestný pohár královnin.
Ve zvláštním stanu umístěny byly kaktusy,
které se těšily hojné pozornosti. První cenu
v této kultuře neobdržel odborník, nýbrž
laik, což zajisté jest zajímavé.
Čestně zastoupeno bylo umění květinářskodekorační. Byly tu dekorace různých místností zámožných domácností, z nichž
zvláštní pozornosti zasluhovala dekorace jídelny od firmy Fischer, k níž užito výhradně
orchideí a která těšila se živému zájmu návštěvníků.
S výstavou spojena byla také výstava vazačská, odborné literatury a malířská (malby
květin). Výstava poskytovala přehled všeho,
co zdejší firmy do světa vyvážejí.
Budiž ke konci vzpomenuta ještě kolekce
(mimo konkurenci) firmy Neubert ve Wansbeku, vystavující novinky kapradin pro rok
1913 a to: Aspidium Rochfodi, Nephrolepis
Drejeri, Rossewelt a Wredel. Pak byla tu také
nová Salvia splendens „Boucquei Rose“,
barvy cihlové a kompaktního vzrůstu.
Celkové uspořádání činilo spíše dojem trhu
než výstavy. Jinak však vykonala výstava poslání své plně: ukázala, co zdejší zahradníci
umějí, co mají a co chtějí prodati. Ukázala to
zcela po obchodnicku.
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Speciální nabídka

Zahradnické centrum

doporučuje

NAŠE SPECIÁLNÍ SUBSTRÁTY PŘIPRAVENÉ A BALENÉ EXKLUZIVNĚ
PRO SDRUŽENÍ ZAHRADNICKÝCH CENTER, SE SETKALY
S MIMOŘÁDNÝM OHLASEM. SUBSTRÁT PRO INTERIÉR, SUBSTRÁT
PRO ZAHRADU A SUBSTRÁT PRO BALKÓN VÁM NABÍZÍME
V LETOŠNÍM ROCE. LETOŠNÍ NOVINKOU JE KAPALNÉ HNOJIVO
PRO BALKÓNOVÉ ROSTLINY.

Substrát pro balkón
l
l
l
l

vyroben ze směsi černé a bílé rašeliny s přídavkem jílu
pH upraveno vápencem
obohacen o bezchloridové hnojivo a stopové prvky
v balení 10, 20 a 50 litrů

Hnojivo pro balkonové rostliny
l
l
l

optimální výživa pro většinu balkonových rostlin
ideální poměr živin a stopových prvků
vystačí na 130 litrů hnojivé zálivky

Substrát pro zahradu
l
l
l
l
l
l

vyroben ze směsi černé a bílé rašeliny
pH upraveno vápencem
určen pro rostliny vysazované na zahradě
obohacen o bezchloridové hnojivo a stopové prvky
v balení 10, 20 a 50 a 75 litrů
nevhodný pro kyselomilné rostliny

Substrát pro interiér
l

l
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S našimi substráty budete mít úspěch!
Vyzkoušejte je a řekněte nám svůj názor.

l

Kvalitní substráty z vašeho zahradnického centra!

l

l

vyroben ze směsi černé a bílé
rašeliny s přídavkem perlitu
pH upraveno vápencem
obohacen o bezchloridové hnojivo
a stopové prvky
obsah živin vyhovuje většině
pokojových rostlin
v balení 10, 20 a 50 litrů
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Na návštěvě

AZ GARDEN, s.r.o.
ZAHRADNICKÉ CENTRUM SPOLEČNOSTI AZ GARDEN, KTERÉ SE NACHÁZÍ NA OKRAJI PARDUBIC,
PATŘÍ K JEDNĚM Z NEJMLADŠÍCH ČLENŮ VE SDRUŽENÍ ZAHRADNICKÝCH CENTER. AČKOLIV BYLO
OTEVŘENO TEPRVE PŘED NĚKOLIKA LETY, PŘESNĚJI V ROCE 2006, VELMI RYCHLE SI NAŠLO SVÉ
ZÁKAZNÍKY MEZI VÝCHODOČESKÝMI ZAHRÁDKÁŘI, KTERÝM NABÍZÍ KOMPLEXNÍ SORTIMENT
ŽIVÝCH ROSTLIN I POTŘEB PRO PÉČI O ZAHRADU.
Od začátku je strategie společnosti založena na principu rodinné firmy, kde se zákazník nebude ztráce t mezi anon ymním
zbožím, ale nalezne příjemné prostředí,
kam se bude vracet třeba jenom pro pěkný
dárek, dobrou radu či náladu.
Areál zahradnického centra se rozkládá na
ploše 9000 m 2 a zahrnuje kromě venkovní
plochy také prodejní skleník a prodejnu dárkových předmětů se zázemím. Těžištěm nabízeného sortimentu je kvalitní rostlinný materiál (okrasné dře viny, ovocné dřeviny,
trvalky, aj.), ale významnou část nabídky
představuje základní sortiment pro zahrádkáře, především kompletní sortiment hnojiv,
chemie a přípravků na ochranu rostlin, nářadí a keramiky.
AZ GARDEN si stabilizoval síť dodavatelů,
kteří zaručují vynikající kvalitu školkařského
materiálu v průběhu celého v egetačního
období. Firma si sama r ealizuje nákupy
a výběry přímo ve školkařských areálech
těchto dodavatelů. Některý základní rostlinný materiál si firma sama dopěst ovává

z uznaných zakořeněných řízků ve vlastní
kontejnerovně. Z vlastní produkce pochází
také většina tr valek a sortiment balkónových květin.
Komplexnost nabídky doplňují řezané květiny, sušená v azba a prodej dárkového
zboží (keramika, sklo, kovářské výrobky).
V omezené míře se AZ G ARDEN věnuje
také sadovnickým pracím, především zakládání okrasných zahrad a trávníků (výsevem či pokládkou travních koberců) . Samozřejmostí je snaha poskytovat kompletní
servis, tedy vypracování projektové dokumentace, případně konzultační činnost pro
sadové úpravy, doprava zboží a v případě
vlastní realizační činnosti i prodloužená záruka na dodávaný rostlinný materiál. Velmi

AZ GARDEN, s.r.o.
Staročernská 200
530 03 Pardubice – Černá za Bory
www.azgarden.cz
Otevřeno po-pá 8-17,30 hod,
so-ne 8-16 hod
l inspirace pro dům a zahradu
l aranžmá a dárky pro každou
příležitost
l dětské hřiště a koutek se zvířaty
oblíbenou službou pro zákazníky je k ompletace rostlinného sortimentu podle dodaného seznamu.
(re)

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 15.03.2011.
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Jarní sezóna začíná
v našich zahradnických centrech
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 – Černá za Bory
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

