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Poznej svoji zahradu: Listnaté dřeviny na slunce 16

Floristika

Nechte se inspirovat

podzimem
KDYŽ SE PODZIM VYDAŘÍ
A ZAHÝŘÍ BARVAMI
V MĚKKÝCH SLUNEČNÍCH
PAPRSCÍCH, NEMŮŽE BÝT
KRÁSNĚJŠÍ ROČNÍ OBDOBÍ.
TÁHNE NÁS TO VEN – DO
PARKU ČI DO LESA A ČASTO
SI ODTUD PŘINÁŠÍME
BAREVNÉ LISTÍ, PLODY
NEBO ŠIŠKY. JEJICH
KOMBINACÍ S ŽIVÝMI
KVĚTINAMI Z NAŠICH
ZAHRADNICKÝCH CENTER
VZNIKNOU KRÁSNÉ
DEKORACE DO
PODZIMNÍHO BYTU.
Zkuste si vyrazit se svými dětmi do přírody
a přinést si domů barevné listy, větvičky
s plody, zlaté obilné klásky, kousky kůry
nebo třeba menší houby. Malým dětem se
určitě budou líbit zvířátka z kaštanů, s těmi
většími se můžete pokusit vytvořit originální
dekorace.
V našich prodejnách se v tuto dobu proměňuje sortiment živých a řezaných květin.
Kromě stálic vám nabízíme typické podzimní rostliny – chryzantémy, vřesy, dekorativní papričky, laskavec nebo třeba plody
třezalky, jejíž ohnivě červené plody dodají
mladistvou eleganci každému aranžmá.
Vytvořit si můžete bohaté květinové vazby,
ale i dekoraci ve stylu „v jednoduchosti je

2

krása“: stačí svazek obilí doplněný malou
chryzantémou, kouskem kůry a barevnou
větvičkou – a podzimní ozdoba je na světě.
Kdo si na vlastní výtvor netroufá, tomu
nabídneme v našich prodejnách již hotové
dekorace, těm odvážnějším zase bohatý
sortiment živých rostlin i doplňkového aranžovacího materiálu včetně různých nádob.
Přijďte si pro inspiraci a nechte do svého
bytu vplynout poslední barvy přírody – už
brzy se zase zahalí do šedivé zimy!
n
Vazba dekorací
Zahradnictví Dvořák a syn
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Nezapomínejte
na podzimní hnojení
trávníků
K úspěšnému přezimování potřebujeme zahradu na podzim správně a řádně „nakrmit“. Koncem léta
jsme přestali hnojit přípravky s vysokým obsahem dusíku, ale to neznamená, že nebudeme dodávat
zahradě jinou výživu. Velmi důležité je zejména přezimování trávníku, které nám pomůže udržet
trávník v dobré kondici přes zimu.
Koncem léta už nebudeme používat univerzální hnojiva ani jiná hnojiva vhodná
pro vegetační hnojení. V tuto dobu použijeme speciální hnojiva určená pro
podzimní hnojení – podzimní trávníková
hnojiva. Z hlediska obsahu je zde upraven poměr živin tak, aby nedocházelo
k rychlému nárůstu, ale naopak kořeny
trav nyní musí posílit. Trávník lépe odolává nepřízni počasí a mrazu. Důležitý
je zejména vysoký obsah draslíku a snížený obsah dusíku v hnojivech.

Podzimní trávníkové hnojivo aplikujte na
suchý povrch trávníku, buď rozhozem z ruky
nebo pomocí posypového vozíku – čím přesněji hnojivo dávkujete, tím lépe. Rovnoměrná
aplikace a přesné dávkování šetří hnojivo
a nehrozí poškození trávníku přehnojením.
Pro ještě lepší přezimování trávníku doporučujeme před samotnou aplikací hnojiva trávník provzdušnit. Vertikutací před zimou odstraníte z trávníku plsť, která dusí porost
a vytváří vhodné prostředí pro tvorbu mechu
a předchází houbovým chorobám. Pravidelnou péčí o trávník i na podzim získáte trávník, který bude chloubou Vaší zahrady.
.

Hlavní výhody
podzimního trávníkového
hnojiva:
zvyšuje odolnost trávníku
proti vymrzání
snižuje riziko napadení
trav houbovými chorobami
posiluje kořenovou
soustavu trav
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hnojivo s nejvyšším obsahem draslíku (46 %)
jemná granulace pro rovnoměrnou aplikaci
rychle se rozpouští a neohrožuje domácí mazlíčky
stačí jedna aplikace během září

levnější forma hnojiva s obsahem 16 % draslíku
navíc obsahuje hořčík
aplikace se provádí 2 x během září

Král mezi trávníky
Travní směs Král trávníků se zeolitem
je exkluzivní travní směs moderního typu,
určená k založení kvalitního a odolného
trávníku s nezvykle nízkými nároky na
údržbu a přesto reprezentativním vzhledem. Je složená ze špičkových odrůd trav,
které jsou tím nejlepším z evropské pěstitelské produkce.
Odpovídá nejmodernějším trendům
pěstování a péče o travnaté plochy v zahradách a okolí rodinných domů. Špičkové travní odrůdy zaručují, že během
několika málo týdnů vyroste kvalitní
trávník schopný zátěže. Trávník se již
v dalších fázích růstu vyznačuje hustým,
pružným a měkkým drnem.
Zeolit v travní směsi po výsevu na
sebe ihned váže vodu a rozpustné živiny,

které potom do půdy postupně uvolňuje dle potřeby rostlin. Zlepšuje bilanci
dusíku v půdě – snižuje ztráty dusíku vyplavováním do spodních vod (šetří životní prostředí). Má příznivý účinek na
vodní režim půdy – poutá vodu a následně ji uvolňuje. Navíc provzdušňuje
půdu a napomáhá tak tvorbě zdravých
kořenů trav.
Zeolit se před výsevem smíchá s travními semeny a rovnoměrně oseje na
připravenou plochu. Jemná struktura
Zeolitu usnadňuje dobré promíchání se
semínky travního osiva a usnadňuje rovnoměrnou aplikaci. Při standardní péči si
trávník udrží sytě zelenou reprezentativní barvu po celé vegetační období.

www.ﬂoria.cz
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Poutá živiny
Provzdušňuje půdu

Vyrábí a dodává:
AGRO CS a.s.
Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice
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Technologie

Mulčovaný záhon
nezarůstá plevelem
ZAJÍMAVÝ A POHLEDNÝ ZÁHON, KTERÉMU BY SE VYHÝBAL PLEVEL:
TO JE SEN MNOHA MAJITELŮ ZAHRADY. SEN, KTERÝ SE DÁ SNADNO SPLNIT!

Jaké rostliny vybrat?

Trvalkový záhon mulčovaný kůrou se hodí
do tradiční zahrady, zatímco „pokrývka“ ze
štěrku dokonale ladí s moderní městskou
zástavbou. Oblázkové pole je zase praktickým řešením na výslunnou část zahrady,
kde vynikne suchomilná středomořská
partie.
Pro založení takového záhonu potřebujete
jen málo: správně vybrané místo, netkanou
textilii, kačírek, štěrk nebo kůru a rostliny.
A pak samozřejmě nápad, jak má výsledné
dílo vypadat... Zakládání není těžké, vyplatí
se však při něm zvýšená pečlivost: ušetříte
si tak případné starosti v budoucnu.
Prvním krokem je příprava půdy. Odeberte
vrchní vrstvu, aby budoucí povrch záhonu
byl v rovině s okolním terénem, jinak se
štěrk nebo kůra budou „rozlévat“ do okolního trávníku a ztěžovat vám práci při sekání. Obvyklá výška mulčovací vrstvy je pět
až osm centimetrů.
Následuje důkladné odplevelení. Po zkypření půdu zalijte, počkejte dva až tři týdny,
až vyklíčí semena plevelů, která jsou v ní
ukryta, a ošetřete je totálním herbicidem –
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Na záhon mulčovaný kameny nebo
kůrou se hodí většina trvalek. Výjimkou jsou druhy, které zatahují (jako
srdcovka nebo cibuloviny), a druhy
šíří se oddenky (například kakosty
nebo plamenka šídlovitá). Jinak záleží
na vašem vkusu a na půdních a světelných podmínkách, které na vybraném stanovišti panují. Štěrkový nebo
kamenný povrch je vynikající pro teplomilné středomořské bylinky a další
trvalky: kameny totiž přes den akumulují teplo ze slunečních paprsků
a navečer pak rostliny dál zahřívají.
Polostinnému společenství lesních trvalek naopak víc sluší povrch z kůry.

například Roundupem. Máte-li čas, můžete
za další tři týdny aplikovat herbicid ještě
jednou.
Dalším, pro většinu majitelů zahrad nejpříjemnějším úkolem je osazování. Vyberte si
vhodné trvalky, rozestavte je po záhonu
a „dolaďujte“ tak dlouho, až se vám rozmístění bude líbit. Sázíte-li malé rostliny,
nezapomeňte na mezery mezi nimi: až
rostliny zmohutní, neměly by být příliš

husté. Pro sázení platí to, co při zakládání
jakéhokoliv záhonu: kořenové baly rostlin
namočte do vědra s vodou, po vyjmutí z nádoby rozrušte okraje balů a sázejte do
stejné hloubky, v jaké rostliny byly dosud.
Teprve pak nastává čas na položení černé
netkané textilie. Napněte ji přes rostliny,
nad každou z nich vyřízněte křížový otvor,
opatrně textilii přetáhněte přes rostliny a položte na zem. Nezapomeňte ji na několika
místech, ale hlavně na okrajích, ukotvit
v půdě: hodí se k tomu drát s očkem, který
si snadno připravíte.
Nakonec textilii zasypejte vybraným mulčovacím materiálem – kůrou, štěrkem nebo
oblázky. Buďte opatrní, abyste nepoškodili
čerstvě zasazené rostliny, a dbejte na to,
aby povrch záhonu byl stejně vysoko jako
okolí.
Počítejte s tím, že kůru bude nutné několikrát doplnit, protože i na takovémto záhonu
se pomalu rozkládá. Jinak ale máte po starostech, a to na dlouhé roky dopředu –
žádné pletí, žádné kypření... Jen zalévání,
případně přihnojení tekutým hnojivem a zastřižení odkvetlých květů nebo suchých
částí.
n
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Netkaná textilie pro různé účely
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Tři druhy netkané textilie s různou gramáží jsou určeny
mimo jiné na
l
l
l
l

mulčování záhonů
podklad pro štěrkové cesty a terasy
ochrana výsadeb před mrazy i ptáky
proti slunci a nepřízni počasí

TEXTILIE
TEX
TILIE PRO
PROTI
TI PLEVELŮM
V OKRASNÝCH VÝSADBÁCH
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TEXTILIE
ILIE
PRO RYCHLOU
RYCHLOU SKLIZEŇ

Vyrobeno speciálně
pro Sdružení
zahradnických center

K OCHRANĚ PROTI SL
SLUNCI
UNCI A NEPŘÍZNI POČASÍ

NETKANÁ TEXTILIE k mulčování jahod a proti
plevelům v okrasných výsadbách
NETKANÁ TEXTILIE
QSPSZDIMPVTLMJ[Fŋ



NETKANÁ TEXTILIE
LPDISBOĶQSPUJTMVODJBOFQœÓ[OJQPĲBTÓ



 


Vhodná k zakrytí zeleninových záhonů a k rychlení zeleniny i květin.
t
tDISÈOÓQœFEOFQœÓ[OJWâNJWMJWZQSPTUœFEÓ
ISÈOÓQœFEOFQœÓ[OJWâNJWMJWZQSPTUœFEÓ
NSB[FN
NSB[FN LSPVQBNJ
LSPVQBNJ WĶUSFNĲJFYUSÏNOÓNTMVOFĲOÓNTWJUFN
WĶUSFNĲJFYUSÏNOÓNTMVOFĲOÓNTWJUFN
t
tDISÈOÓQœFEQUBDUWFN
ISÈOÓQœFEQUBDUWFN ESPCOPV[WĶœÓBEBMÝÓNJÝLŞEDJSPTUMJO
ESPCOPV[WĶœÓBEBMÝÓNJÝLŞEDJSPTUMJO
t
tQSPQVTUOÈQSPWPEVBW[EVDI
SPQVTUOÈQSPWPEVBW[EVDI [ÈSPWFŋPNF[VKFPEQBœPWÈOÓWPEZ
[ÈSPWFŋPNF[VKFPEQBœPWÈOÓWPEZ
t
tVNPäŋVKFQœÓNÏ[BMÏWÈOÓBPQBLPWBOÏQPVäJUÓ
NPäŋVKFQœÓNÏ[BMÏWÈOÓBPQBLPPWBOÏQPVäJUÓ
55FYUJMJJQPLMÈEFKUFWPMOĶ
FYUJMJJQPLMÈEFKUFWPMOĶ BCZOFEPÝMPLPNF[FOÓSŞTUVW[DIÈ[FKÓDÓDISPTUMJO
BCZOFEPÝMPLPNF[FOÓSŞTUVW[DIÈ[FKÓDÓDISPTUMJO
7PCEPCÓLWĶUVSPTUMJOPELSZKUFBVNPäOĶUFPQZMFOÓ
7PCEPCÓLWĶUVSPTUMJOPELSZKUFBVNPäOĶUFPQZMFOÓ

7:30#&/01304%36Ç&/¶;")3"%/*$,Å$)$&/5&3
7:30#&/01304%36Ç&/¶;")3"%/*$,Å$)$&/5&3

1,6 × 5 M
19 g/m2
UV stabilised
00945

Vhodná k mulčování jahod, zeleninových a okrasných záhonů, jako

7IPEOÈL[BTUÓOĶOÓQFSHPM
 

TLMFOÓLŞBGØMJPWOÓLŞQœFEQœÓNâNTMVODFN

 



LPEEĶMFOÓ[BISÈEFLQœJQFWOĶOÓNOBQMPU



 
DISÈOÓQSPUJINZ[V



ttÞĲĲJOOĶUMVNÓWMJWZOFQœÓ[OĶQPĲBTÓ
JOOĶUMVNÓWMJWZOFQœÓ[OĶQPĲBTÓ
QSVELâEÏÝŘBWÓUS LSPVQZBQPE
LSPVQZBQPE
QQœÓNÏPTMVOĶOÓ
œÓNÏPTMVOĶOÓ QSVELâEÏÝŘBWÓUS
tDISÈOÓQœFEOÈMFUZÝLPEMJWÏIPINZ[VBQUBDUWB
tDISÈOÓQœFEOÈMFUZÝLPPEMJWÏIPINZ[VBQUBDUWWB
[FTÓMFOâPLSBKTWZQMFUFOâNJPLZVNPäOVKFTOBEOĶKÝÓNBOJQVMBDJ
tt[FTÓMFOâPLSBKTWZQMFUFOâNJPLZVNPäOVKFTOBEOĶKÝÓNBOJQVMBDJ
WZTPLÈPEPMOPTUQSPUJQPUSIÈOÓ
ttWZTPLÈPEPMOPTUQSPUJQPUSIÈOÓ
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7:30#&/01304%36Ç&/¶;")3"%/*$,Å$)$&/5&3
:30#&/01304%36Ç&/¶;")3"%/*$,Å$)$&/5&3

8884;$;$
8884;$;$

65%

8
8884;$;$
884;$;$

1,56 podklad
× 5 Mpod chodníky a cesty.
t[BNF[VKFQSPSŞTUÈOÓQMFWFMF
t[BNF[VKFQSPSŞTUÈOÓQMFWFMF
115 g/m2
tQSPQVTUOÈQSPWPEVBW[EVDI
tQSPQVTUOÈQSPWPEVBW[EVDI [ÈSPWFŋPNF[VKFPEQBœPWÈOÓWPEZ
[ÈSPWFŋPNF[VKFPEQBœPWÈOÓWPEZ
t
tQPEQPSVKFSŞTULPœFOPWÏIPTZTUÏNVBDFMâDISPTUMJO
PEQPSVKFSŞTULPœFOPWÏIPTZTUÏNVBDFMâDISPTUMJO
UV stabilised
ttOFQPVäÓWFKUFQSPSPTUMJOZ
OFQPVäÓWFKUFQSPSPTUMJOZ LUFSÏTFSP[SŞTUBKÓPEEFOLZB[BUBIVKÓOB[JNV
LUFSÏTFSP[SŞTUBKÓPEEFOLZB[BUBIVKÓOB[JNV
00836
 OBQœ(FSBOJVN
OBQœ(FSBOJVN 5IZNVT
5IZNVT )PTUB
)PTUB

7:30#&/01304%36Ç&/¶;")3"%/*$,Å$)$&/5&3
7:30#&/01304%36Ç&/¶;")3"%/*$,Å$)$&/5&3

8
8884;$;$
884;$;$

1,6 × 5 M
50 g/m2
Velmi pevná
UV stabilised
00935

Okrasné rostliny

Podzim patří
chryzantémám

V 90. letech minulého století se chryzantémy z této skupiny dovážely nejčastěji
z Nizozemí. Protože kvůli objemnosti byly
náklady na přepravu poměrně vysoké, začali si čeští zahradníci během krátké doby
dovážet pouze mladé rostliny či dokonce
řízky, osvojili si potřebnou technologii pěstování a začali náš trh zásobovat tuzemskou produkcí.
Množením a distribucí mladých rostlin se
v Evropě zabývá několik firem. Nabízejí
obrovské množství kultivarů, většinou licenčně chráněných, takže pěstitelé musejí
počítat s kontrolní návštěvou zástupce
licenčního množitele.

Seznamte se...
Chryzantémy!
Chryzantémy Multiflora jsou typické
svým kompaktním habitem více
méně kulovitého tvaru (nepravidelnosti jsou zaviněny nedostatkem
místa při pěstování a špatným zdrojem světla) tvořeného stovkami kvítků na
krátké stopce. Pěstují se v různě velkých
kontejnerech a také jejich průměr může být
poměrně široký, většinou mezi 40 a 80 cm.
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V ZÁŘÍ A ŘÍJNU SNAD
NENAJDETE
ZAHRADNICTVÍ ČI
KVĚTINÁŘSTVÍ, KTERÉ BY
NENABÍZELO
CHRYZANTÉMY. NIKOLIV
TY ŘEZANÉ, ALE TY,
KTERÝM ZAHRADNÍCI
ŘÍKAJÍ CHRYSANTHEMUM
MULTIFLORA. OBROVSKÉ
I MINIATURNÍ ROSTLINY
KULOVITÉHO TVARU HÝŘÍ
BARVAMI A MÁLOKDO
ODOLÁ, ABY SI JE
NEODNESL NA BALKON
ČI TERASU.

Odrůdy se kromě barvy květů liší také
dobou kvetení; většinou se uvádí týden,
kdy daná odrůda začíná rozkvétat – od poloviny srpna do začátku listopadu. Barevná
škála začíná čistě bílou, pokračuje přes
nejrůznější odstíny až po dvoubarevné či
se světlým nebo tmavým okem. Nejtmavější dosud vyšlechtěnou barvou je tmavě
fialová.
Různorodá je také struktura květů – mohou
mít tvar jednoduché kopretiny, nebo jsou plnokvěté. Nově se objevují odrůdy s jehlicovými květy a naprostou novinkou jsou chryzantémy sasankokvěté.

Dobré rady pro pěstování
Mladé rostliny se do konečných nádob vysazují koncem jara. Aby během léta dorostly
do požadované velikosti, potřebují plynulý
přísun živin. S přihnojováním je nutné
pokračovat i po zakoupení rostliny, jinak
všechna nasazená poupata nevykvetou.
Rostliny nakupujeme ve fázi, kdy se na
poupatech ukazuje barva, ideální však je,
pokud jsou květy po obvodu rostliny již rozvité. Barevný odstín je totiž zřetelný až po
úplném rozvití jednotlivého květu.
Chryzantémy v plném květu zdobí balkon
či terasu obvykle čtyři až šest týdnů. Doba
závisí kromě počasí zejména na ošetřování
– pravidelné přihnojování při každé zálivce
zaručuje, že vývoj dalších poupat bude pokračovat, nové květy přerostou starší a prodlouží se tak doba kvetení.
Poškození květů ranními mrazíky předejdeme zakrytím netkanou textilií – jakmile
se oteplí, rostlina pokračuje v růstu
a nadále kvete.
Pokud rostlinu po odkvětu přesadíme
do volné půdy, většina odrůd naši zimu
přečká. Příští rok znovu vykvete, obvykle
ale méně dokonale.
RNDr. František Kopřiva
Zahradnictví U Kopřivů
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Okrasné dřeviny

Z koruny stromu
na zahradu
Čarověník, který máte možná na zahradě,
je výsledkem dlouhé a pečlivé práce. Je
totiž obtížné udržet nalezený shluk větví při
životě a rozmnožit ho. U některých čarověníků se to vůbec nepovede.
Prvním krokem je naroubování. Podnoží,
která zastoupí „mateřský strom“, je obvykle
mladý semenáč téhož druhu, na kterém se
čarověník objevil; někdy se používají
i blízce příbuzné druhy. Roubuje se zpravidla v zimě, ve skleníku, a větší naděje na
úspěch bývá u listnatých čarověníků. Ale
i když se roub ujme, není ještě vyhráno:
snadno se může stát třeba obětí houbových chorob.
Pak, po otužení a přesazení ven, nezbývá
než čekat a doufat. I přes všechnu snahu
a šikovnost totiž může nový stromek po několika letech nenávratně zahynout. Není to
chyba pěstitele, ale krátkověkost, již má
rostlina zakódovanou v genech.
Výjimečnost čarověníků s sebou ovšem
nese i výjimečné nároky. Mohou souviset
třeba se zajímavým zbarvením:
formy s bíle nebo žlutě panašovanými listy či jehlicemi totiž mají méně chlorofylu. Jsou tak citlivější
na úpal, a proto je nutné
pro ně pečlivě hledat
místo.
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V MINULÉM VYDÁNÍ
ZPRAVODAJE JSME VÁS
SEZNÁMILI S TÍM, JAK
ČAROVĚNÍKY V PŘÍRODĚ
VZNIKAJÍ. ČAROVĚNÍKY
„VYŠLECHTILA“ SAMA
PŘÍRODA. VZNIKLA TAK
ŘADA KRÁSNÝCH DŘEVIN,
KTERÉ SE PĚSTUJÍ
V PŘEDZAHRÁDKÁCH,
NA SKALKÁCH
I V NÁDOBÁCH.
BEZ PŘIČINĚNÍ
PĚSTITELŮ BYCHOM JE
ALE NEZNALI.

Další množení, které promění unikát v kultivar dostupný ve školkách a zahradnictvích, probíhá většinou řízkováním. Výsev
semen – pokud je čarověník vůbec tvoří –
totiž přináší různorodé potomstvo: většina
rostlin další generace nemá zakrslý růst,
takže se vytahují do výšek podobně jako
mateřský strom. Ale mohou se mezi nimi
objevit i zajímavé varianty: vzhledem se liší
od původního čarověníku a dávají tak základ dalšímu kultivaru. Tak vznikla třeba
řada kultivarů smrku sivého (Picea glauca).

Největší výhoda čarověníků je vidět už na
první pohled: malý vzrůst. Díky tomu, že se
drží při zemi a nehrozí, že přerostou, je můžete nejlépe využít tam, kde máte k dispozici jen omezený prostor. Na skalce, v předzahrádce či v nádobě na terase.
Ve srovnání s „obyčejnými“ dřevinami mají
čarověníky jednu neocenitelnou výhodu:
bez únavného vyštipování nebo seřezávání
si udrží svůj drobný vzrůst třeba po desítky
let. Po léta se tak obejdou prakticky bez
péče – nepočítáme-li mírnou zálivku za
sucha a střídmé přihnojování. Přísun vody
je důležitý především v nádobách, kde zemina rychleji vysychá. A u jehličnanů platí
známé pravidlo: stromky nesmějí vyschnout ani v zimě.
Skvěle ovšem vypadá především výsadba
vytvořená z různých čarověníků. Čarověníky přitom mohou zaplnit hned dvě „patra“:
při zemi se drží stromky na nízké podnoži,
výš míří ty, které jsou naroubovány na
kmínku. Chcete-li takovou skupinu sestavit,
myslete na tvarovou i barevnou harmonii
použitých kultivarů.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

Picea abies ’Aurea WB’

Picea abies ’Will's Zwerg’

Picea abies ’Formanek’

Picea glauca ’Alberta Globe’

ZELOBRANÍ
aneb
BARVY PODZIMU
V ZAHRADĚ LISÝ
www.zahradalisy.cz
l Beseda s Janem Kopřivou 14.10. od 14 hod l Prezentace
podzimních hnojiv Forestina 14.10. l Prezentace
podzimních hnojiv Agro CS 15.10. l Ukázka nakládání
a skladování zelí l Prezentace užitkové keramiky
H+M Litohoř l Ochutnávka specialit ze zelí l Výstava plastik
výtvarníka Jana Ryndy l Podzimní výstava Českého
zahrádkářského svazu l Program pro děti  razítkování
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Balkon a terasa

Trvalky
v truhlících
PODZIMNÍ TRUHLÍK A TRVALKY – JAK TO JDE DOHROMADY? VĚTŠINA Z NÁS SI ASI PŘEDSTAVÍ
TRVALKU, KTERÁ KVETE NA JAŘE, V LÉTĚ A NA PODZIM, JE VYSOKÁ A ZA OKNO SE NEHODÍ. ALE
PROJDEME-LI ŠIROKÝ SORTIMENT TRVALEK, NAJDEME ŘADU MOŽNOSTÍ, JAK MNOHÉ Z NICH
POUŽÍT K PODZIMNÍ A RANĚ ZIMNÍ VÝSADBĚ DO TRUHLÍKU NA OKRÁŠLENÍ NAŠICH OKEN.

Příklady kombinací
pro truhlík dlouhý 60 cm
l

l

l

l

Rozmanité možnosti nabízí velký sortiment
rostlin jako je zběhovec (Ajuga) v barevných varietách, stále více oblíbený krásnohlávek (Calocephalus), který sice v naší zeměpisné šířce většinou nepřezimuje, ale
celou zimu vypadá krásně, dále kostřava
(Festuca cinerea), tráva, která truhlíku dodá
krásné aranžmá, rozmanitý sortiment dlužich (Heuchera), nádherných květin s červeným, karamelovým i svěže zeleným zabarvením listu, různé druhy rozchodníků
(Sedum), které nás zaujmou svojí barevností a strukturou.
Do kombinací takových truhlíků můžeme
použít několik druhů brslenů (Euonymus),
které opět nabízejí velkou barevnou škálu.
I bylinky se krásně hodí pro tento typ vý-
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zběhovec (Ajuga), kostřava
(Festuca), brambořík (Cyclamen),
rozchodník (Sedum)
starček (Senecio), chryzantéma
(Chrysanthemum), dlužicha
(Heuchera ’Palace Purple’)
minimaceška, krásnohlávek
(Calocephalus), vřes, okrasné zelí
mateřídouška (Thymus ’Variegated’),
okrasná paprika, brslen (Euonymus),
minimaceška

sadby, například mateřídouška (Thymus)
nebo šalvěj (Salvia). Všechny jmenované
rostliny (sortiment je však samozřejmě
mnohem bohatější) vnášejí barevnost
a krásnou strukturu za okno, na balkon či
terasu.
Velkého oživení v truhlíku dosáhneme použitím kvetoucích rostlin. Taková krásně
rozrostlá minimaceška dokáže divy.
A zkuste vysadit do podzimního truhlíku
u nás zatím moc nepoužívaný brambořík
(známe ho většinou jen pro použití do bytu)
a budete mile překvapeni. Nemůžeme zapomenout na okrasné papričky, okrasné
zelí, úplně obyčejnou dvouletku starček
(Senecio), který nabízí krásnou stříbrnou
barvu a strukturu, na všude přítomné chryzantémy v mnoha barvách a stejně tak na
mnoho druhů vřesů.
Budeme-li hledat v říši rostlin dále, najdeme další květiny, které můžeme použít
pro výsadbu podzimního truhlíku. Přijďte se
poradit k nám do zahradnických centrech
a nebojte se rostliny kombinovat.
Milan Holý
Zahradník, Vodňany

Podzimní cibuloviny –
nejkrásnější květiny
pro barevné kompozice
Pokud se chceme opět na jaře těšit ze záplavy květů ve
chvíli, kdy naše zahrady opustí poslední sníh, musíme se již
nyní rozhlížet po nabídce cibulnatých a hlíznatých rostlin.
Novinku v sortimentu firmy Nohel Garden pro letošní rok
představuje řada NOSTALGIE, kterou jsme rozšířili také
o podzimní druhy a odrůdy. Jedná se o nejžádanější, tradiční
a generacemi osvědčené druhy a odrůdy cibulovin, které
nesmějí chybět na žádné skalce či zahradě. Kvalita cibulovin
pocházejících z Holandska je garantována pečetí Asociace
distributorů značkových cibulovin Keurmerk.
Věříme, že tato řada zaujme svým novým a neotřelým
designem s nádechem starých časů a nabízené druhy získají
svojí krásou srdce nejednoho zahrádkáře.

Houbové choroby česneku a okrasných rostlin
BLÍŽÍ SE PODZIM, OBDOBÍ, KDY PROVÁDÍME VÝSADBU ČESNEKU A VYSAZUJEME NA ZÁHONY
A DO SKALEK CIBULE OKRASNÝCH ROSTLIN. ABYCHOM SE NA JAŘE MOHLI TĚŠIT Z BOHATÉ
ÚRODY A KRÁSNÉ ZÁPLAVY KVĚTŮ, MUSÍME CIBULE ČESNEKU A OKRASNÝCH ROSTLIN CHRÁNIT
PŘED ŠKŮDCI A HOUBOVÝMI CHOROBAMI.
Houbové choroby napadají také cibule okrasných rostlin, na kterých
se často objevují propadlé hnědé
až černé skvrny, hlízy následně
hnijí a trouchnivějí. Na listech se
mohou objevovat skvrny nebo od
špiček žloutnou. Na podzim vysazované cibuloviny, které zjara kvetou, jako jsou např. kosatce, lilie,
tulipány, narcisy, hyacinty, je tedy
potřeba před výsadbou namořit
v roztoku přípravku Merpan 80
WG. Moření probíhá po dobu
20 minut a pokud bychom po
moření ihned nesázeli, je
nutné hlízy důkladně vysušit.

Houbové choroby jsou nejčastější
příčinou žloutnutí rostlin česneku
a jejich předčasného vadnutí a usychání. Na cibulích se vyskytují hnědavé skvrny, které se rozšiřují dovnitř
stroužku a cibule trouchnivějí. Rostliny mají také silně redukovaný kořenový systém. Zdrojem infekce je
sadba nebo zbytky napadených rostlin v půdě. Účinnou ochranou je moření stroužků česneku v roztoku
přípravku Rovral Aquaflo. Moření provádíme až těsně
před výsadbou, zcela dostačující je doba moření
20 minut.

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

20 let

KVALITA PROVĚŘENÁ ČASEM

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

Trávník

Novinka:

Travní rohože
TRÁVNÍK ZAKLÁDÁME OBVYKLE DVĚMA ZPŮSOBY:
BUĎ ZVOLÍME PŘÍMÝ VÝSEV TRAVNÍHO SEMENE DO PŮDY, NEBO
POLOŽÍME JIŽ HOTOVÉ TRAVNÍ KOBERCE. NOVINKOU
V TECHNOLOGII ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKŮ JSOU TRAVNÍ ROHOŽE,
KTERÉ SI PŘEDSTAVÍME.

Travní rohož je přírodní zelený koberec
obohacený o travní osivo, který může
každý z nás snadno vypěstovat na své zahradě. Používá se při zakládání travnatých
ploch, je skvělý jako protierozní ochrana,
na svahy, na všechna problémová místa,
na vysprávky již zapojených trávníků.
Rohože jsou tvořeny stoprocentně přírodními vlákny, do nichž je strojově zapracováno travní osivo. Pokládka travní rohože
je nenáročná – na připravenou půdní plochu se rozvine jako koberec a důkladně zalije. Na trh se dodává v rozměrech 1x2,
1x10 a 2x50 metrů.

Travní rohož má celou řadu výhod. Oproti
ručnímu setí zaručuje rovnoměrný výsev
po celé ploše a osivo je zároveň chráněno
vrstvou textilie před vyzobáváním ptáky.
Navíc netkaná textilie zabraňuje nežádoucímu výparu z povrchové vrstvy země a zajišťuje tak ochranu před vysycháním. Současně chrání půdu před erozí. Netkaná
textilie zpevňuje narušený terén do doby,
než se zapojí kořeny travního porostu. Textilie se postupně rozloží a je zdrojem živin.
Při pokládce v okolí rodinných domů travní
rohož v porovnání s klasickým výsevem
zamezí znečištění obuvi a nánosu hlíny
z terénu.

Dříve než položíme travní rohož, nesmíme
zapomenout srovnat terén tak, aby na něm
nebyly nerovnosti jako kameny, tvrdé
hroudy, prohlubně a podobně. Doporučujeme ošetřit půdní plochu vhodným herbicidem a zbavit se tak nežádoucích plevelů
a rostlin. Velmi důležitá je závlaha, půdní
plochu je nutné řádně zalít vodou.
Pokládání travní rohože je opravdu nenáročné. Na připravenou půdní plochu se rozvine tak, aby ji kopírovala a měla s ní bezprostřední kontakt. Podle vlastního projektu
ji můžeme tvarovat do různých vzorů.
Jednotlivé pásy travní rohože pokládáme
těsně k sobě. Každý pás je nutné zvlášť

upevnit sponou. Na svažitém terénu ji kotvíme až za hranou svahu ve vzdálenosti
50 cm od sebe tak, aby horní okraj byl zapuštěn do úzké rýhy a zasypán zeminou.
Zabrání se tím průniku vody pod již položenou travní rohož a vzniku eroze. Řádně
zalijeme vodou celou její plochu.
Údržba travní rohože je obdobná jako u klasického trávníku, který dokáže plně nahradit.
n
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Travní rohože
l
l
l
l
l
l

snadný způsob založení trávníku
zaručuje rovnoměrný travní porost
chrání před vyzobáváním osiva ptáky
brání výparu vody a chrání půdu před erozí
zpevňuje terén
v několika rozměrech

DOPŘEJTE JIM SYMBIOM
A POROSTOU
„JAKO BLÁZEN“!

od

64 Kč/m2
Do prodejen Sdružení zahradních center dodává
Klatex s.r.o., Nádražní 192/III, 339 01 Klatovy
Symbiom, s.r.o., Sázava 170, 563 01 Lanškroun
E-mail: symbiom@symbiom.cz, Tel./Fax: +420 465 320 640

www.klatex.cz

www.symbiom.cz

Poznej svoji zahradu

Listnaté dřeviny
na slunce

Čilimník
Většina z těchto rostlin výborně snáší
i dlouhodobé sucho, ovšem teprve až na
stanovišti dostatečně zakoření; v začátku
pěstování budou přece jenom trochu vaší
laskavé péče potřebovat. Za rok dva vám
však tyto rostliny na čas dovolí opustit zahradu při cestě na dovolenou či za povinnostmi.
Čilimník (Citisus)
Začínáme rovnou rostlinou s trochu komplikovaným názvem. Zatímco latina používá jenom jedno jméno, čeština tento rod
rozděluje na dvě skupiny – čilimníky a janovce. Jsou to dřeviny chudých, suchých
a kamenitých půd. Skoro bezvýhradně pro
ně platí, že čím hůř, tím lépe: v bohatých
a dobře vyhnojených půdách sice rostou
rychle, ale také příliš brzy stárnou a hůře
kvetou. Kam tedy s čilimníky? Na slunce,
nejlépe na jižní stranu či jižní svah. Kvetou
podle odrůdy a lokality od konce dubna do
začátku června. Odkvetlé větvičky brzy ostříhejte, nastartujete tím bohaté kvetení na
příští rok.
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MŮŽE SE ZDÁT AŽ
TROCHU PODIVNÉ
MLUVIT O DŘEVINÁCH
NA SLUNEČNÉ
STANOVIŠTĚ, KDYŽ
VELKÁ VĚTŠINA
LISTNATÝCH KEŘŮ
ROSTE NEJLÉPE PRÁVĚ
NA SLUNCI. TENTOKRÁT
JSME PRO VÁS ALE
VYBRALI NĚKOLIK
ZAJÍMAVÝCH DŘEVIN,
KTERÉ JSOU NA
DOSTATKU NEBO
DOKONCE NADBYTKU
SLUNÍČKA PŘÍMO
ZÁVISLÉ.

Ořechoplodec

Rakytník

Ořechoplodec (Caryopteris)
Tento nevelký keřík žádné pořádné ořechy
neplodí, zato jeho modré květy rozkvétají
až v době, kdy si už většina ostatních dřevin bere náhradní volno. První květy se otevírají už srpnu, ale kvést vydrží obvykle až
do první poloviny října. Je to medonosná
dřevina, která i v době raného podzimu nabízí včelám dostatek živobytí. Ořechoplodec potřebuje kromě dostatku slunce také
velmi propustnou půdu neutrální nebo
mírně zásadité reakce. Protože keřík většinou namrzá, v předjaří je třeba ostříhat
celou rostlinu 10-15 cm nad zemí.
Rakytník (Hippophaë rhamnoides)
Pokud potřebujete na své suché a slunné
zahradě stoprocentně odolný velký keř,
zkuste rakytník. Tento stříbrnolistý keř pochází ze slunné střední Asie a je velmi přizpůsobivý, takže si relativně velmi dobře
poradí i v jiných podmínkách. V poslední
době i u nás tento keřík šplhá rychle po

Ořechoplodec

Perovskie

příčkách popularity do nejvyšších poloh,
neboť jeho plody jsou nesmírně zdravé. Budete k tomu ale potřebovat minimálně dvě
rostliny – jednu samičí a jednu samčí. Rakytníky jsou totiž dvoudomé.
Perovskie (Perovskia atricplicifolia)
Tato rostlina podivného jména pochází ze
suchých oblastí střední Asie. Někdy se tato
krasavice řadí k trvalkám, jindy bývá považována za dřevinu. Její květy jsou sice malinké, ale soukvětí je tak výrazné, že za-

Juka

ujme i na velkou vzdálenost. Modré květy
na letní zahradě nikdy nezaniknou a vždy
přijdou vhod. Pro perovskii vyberte dobře
propustnou půdu, která nemusí být na živiny nijak bohatá. Na jaře celou rostlinu seřízněte kousek nad zemí – brzy obroste
a opět bude velkou ozdobou zahrady.
Juka (Yucca filamentosa)
Na slunné i suché polohy můžete vysadit
také americkou přistěhovalkyni juku. Navzdory tomu, že působí poněkud exoticky,

je zcela mrazuvzdorná. Ke svému bytí potřebuje výborně propustnou půdu, v těchto
podmínkách své majitele zajisté potěší půvabnými soukvětími, která můžou rostlinu
zdobit od začátku léta až do raného podzimu. Kvůli lehce exotickému vzhledu však
dobře promyslete, kam rostlinu vysadíte.
Jestli se vám to povede – efekt je zaručen!

Ing. Pavel Chlouba
Foto autor a archiv
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Podzimní dekorace

Dýně
jsou v tom nevinně
Jenom v nabídce naší přední semenářské firmy SEMO Smržice je asi 20 odrůd
této speciální zeleniny s ozdobnými
plody. Odrůdy mají mnohdy i poetické
názvy – Kačenka, Směs drobného
ovoce, Andělská křídla, Turban nebo
Trnová koruna. Pokud jste letos výsev
nestihli, můžete si vybrat v našich zahradnických centrech v září a říjnu již
zralé plody. Při výběru dbejte na to, aby
plody nebyly poškozené a byly dostatečně vyzrálé. Zralost je patrná z kontrastního vybarvení plodů a pevnosti
slupky. Vybarvení zralých plodů je však
velice variabilní – existují červené, žluté,
zelené i bílé odrůdy, ale i dvoubarevné
a různě grošované. Použitelné jsou v exteriéru i v interiéru a vydrží často až do
další sklizně.
Častěji než okrasné dýně se však pěstují odrůdy s velkými plody. Používají se
v kuchyni v mnoha podobách, slouží
k výrobě kompotů a džusů. Některé odrůdy se pěstují jako krmivo pro zvířata,
ale i na semeno – po upražení jsou dýňová semínka vyhledávanou pochoutkou, ať už loupaná, nebo ve slupce.
Společnou vlastností všech odrůd s velkými plody je mimořádný výnos. Všichni
majitelé zahrad vědí, že tři rostliny někde
na kompostě znamenají na podzim katastrofu – žádný soused to nechce ani
zadarmo, váží to i 50 kg, ale přece to tam
nenecháme, když už to narostlo... Na výrobu kompotu totiž použijeme sotva polovinu jednoho plodu a zbytek skončí na
kompostu. Požehnáním pro pěstitele
jsou zákazníci, kteří si dýni rozumných
parametrů koupí a využijí ji nejen v kuchyni, ale třeba i pro výrobu stále oblíbenějších vyřezávaných strašidel.
V anglosaských zemích se slaví starý
keltský svátek Halloween, který připadá
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AŤ SE NÁM TO LÍBÍ NEBO
NELÍBÍ, LÉTO JE PRYČ.
A V NABÍDCE
ZAHRADNICKÝCH CENTER
TO JE ZNÁT. KROMĚ
ASTER, CHRYZANTÉM
A DALŠÍCH POSLŮ
PODZIMU SE OBJEVUJÍ
V NABÍDCE TAKÉ DÝNĚ,
NEJČASTĚJI OKRASNÉ
TYKVE ROZDÍLNÝCH
VELIKOSTÍ, TVARŮ
A BAREV.

na 1. listopad. Kromě různých zvyků
a převlékání se za strašidla se zdobí
vstupy do domů vyřezávanými dýněmi
osvětlenými v noci svíčkou. U nás je toto
datum spojeno se svátky Všech svatých
a Památkou zesnulých. V našich zemích
Halloween jako svátek nemá tradici
a jeho propagace připomíná příběh Dědy
Mráze nebo Santa Klause.
Přitom je na co navázat. Vyřezávání dýní
a výroba strašidel se na moravském venkově provozovala i v dobách, kdy jsme
o amerických svátcích nic nevěděli nebo
později nesměli vědět. Dýně se pěstovaly
hlavně na jádro a ten, kdo je nezkrmoval
zvířatům, je na poli pouze vydlabal a obal
byl k ničemu. Vyřezání do strašidelného
vzhledu, nasvícení a preciznost provedení byla prestižní záležitostí pro děti.
Pro malé děti je nejjednodušší vyřezávání dýně střední velikosti a pravidelného
tvaru. Obří plody vyžadují pomoc rodičů
a jistou představivost „umělce“. Dýně
musí být dostatečně vyzrálá. Slupka dýní
pěstovaných právě pro dlabání je přiměřeně tvrdá. Vedení řezu si označíme
fixem, oddělíme horní část (poklop)
a pečlivě vydlabeme dužninu a semena.
Dokončíme vyřezávání svislých stěn
a upravíme místo pro uložení svíčky.
Chcete si vyzkoušet své řezbářské
umění? Přijďte k nám do zahradnických
centrech v září a říjnu! Připravili jsme pro
vás společně Dýňové slavnosti s bohatým programem.
Těšíme se na vás a vaše děti a věříme,
že se vám akce bude líbit.
RNDr. František Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů

Dýňové slavnosti
v našich zahradnických centrech
Společná akce členů Sdružení zahradnických center
Brabec zahradnické centrum
Modřice u Brna

8. – 9. října
Zahradnictví Líbeznice
Líbeznice u Prahy

15. – 16. října
Chládek – zahradnické centrum
Praha 6

8. – 9. října
FLORA GARDEN s.r.o.
Bakov nad Jizerou

15. – 16. října
Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice

8. – 9. října
FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice

8. – 9. října
Zahradnictví U Kopřivů s.r.o.
Šebrov u Brna

15. – 16. října
AZ GARDEN s.r.o.
Pardubice

15. – 16. října

Děti do 15 let si můžou vyřezat strašidlo z dýně a odnést si jej domů.
Nástroje na vyřezávání si prosím přineste s sebou.
Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů
(viz poslední strana časopisu).
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Ovocné stromy

To nejlepší
ze slivoní
LONI TOUTO DOBOU JSME SE NA STRÁNKÁCH ZPRAVODAJE ZABÝVALI MERUŇKAMI, NYNÍ BUDE
PATŘIT POZORNOST SLIVONÍM, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ČESKÝCH ZAHRÁDEK.

Na trhu je mnoho odrůd švestek tolerantních nebo rezistentních vůči šarce,
proto obliba a četnost vysazování těchto
ovocných stromů stoupá.
Slivoně dělíme podle pomologie plodů
na
l slívy
l mirabelky
l renklódy
l švestky
l pološvestky.
Podle opylovacích poměrů je dělíme na
cizosprašné, u nichž je třeba zajistit opylovače, částečně samosprašné, kdy
v přítomnosti opylovače je úroda podstatně vyšší, a samosprašné – odrůda
je schopná se samoopylit. Z hlediska
dozrávání plodů slivoně dělíme na rané,
středně rané, pozdní a velmi pozdní
ve srovnání se zralostí švestky domácí
(dále jen ŠD), která dozrává ve druhé až
třetí dekádě září. Vzhledem k tomu, že
většina odrůd slivoní je domácího původu, nemají velké požadavky na stanoviště.

Hanita
Odrůda německého původu, středně silného vzrůstu. Tvoří vzpřímenou korunu.
Je samosprašná, vydatně a pravidelně
plodí. Má střední až velké plody, barvy
tmavě modré až nafialovělé s šedým ojíněním, dužinu pevnou, žlutou až zlatožlutou, dobře oddělitelnou od pecky.
Plody dozrávají 14 dnů před odrůdou
ŠD. Snáší dobře mráz a je tolerantní
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vůči šarce. Je to vynikající odrůda k přímému konzumu i konzervování, s využitím v pekařství a k sušení.

Čačanska rodna

DOBRÉ TIPY PRO NÁKUP A VÝSADBU
STROMKŮ:
– dobrý zdravotní stav kořenů
– nadzemní část musí být nepoškozená
s perspektivou dobře nasazené korunky
– každá ovocná dřevina potřebuje těsně před
výsadbou čerstvě seříznout kořeny a po
výsadbě provést na jaře výchovný řez
nadzemní části
– pro ujmutí dřevin je dobré těsně před
výsadbou namočit kořenový systém do vody
nebo zemité kaše na cca 30 min
– jamku pro výsadbu vyhloubíme alespoň
2- 3 x větší než je velikost kořenového
systému
– při výsadbě zajistíme substrát tak, aby sahal
pod místo očkování nebo štěpování
– v případě nejasností se zeptejte u svých
odborných prodejců

Tato samosprašná švestka je původem
ze Srbska. Je středně silně rostoucí, tvoří
vyšší kulovitou korunu, plodnost brzká,
pravidelná, velká až velmi velká. Dozrává
12 dnů před ŠD. Plody má fialovomodré
s ojíněním, dužinu pevnou, šťavnatou,
zelenavě žlutou, oddělitelnou od pecky,
vynikající. Odolnost vůči šarce střední
až vyšší, proti nízkým teplotám vysoká.
Plody jsou vhodné k přímému konzumu
i konzervování. Z jugoslávských odrůd je
nejlepší na výrobu slivovice z důvodu
nejvyššího obsahu cukru.

Herman
Pološvestka švédského původu, středního vzrůstu, s kulovitou korunou, velmi
raná, částečně samosprašná. Opylovači
jsou Čačanska lepotica, Opal. Plodnost
je velká a pravidelná. Sklízí se 50 dnů
před ŠD. Plod má vejčitý červenomodrý,
s fialovým ojíněním. Dužina je pevná,
šťavnatá, dobře oddělitelná od pecky.
Plody jsou vhodné k přímému konzumu,
ale i k domácímu zpracování. Odrůda je
oblíbená pro svoji ranost.

Tophit
Tato pološvestka pochází z Německa.
Je středně bujného vzrůstu a má vzpřímenou korunu. Je samosprašná, plod-

nosti velmi brzké, pravidelné. Patří mezi
pozdní odrůdy, dozrává 16 dnů po ŠD.
Odolnost vůči napadení šarkou vysoká,
proti nízkým teplotám taktéž. Plod je
velký až velmi velký, pevný, tmavě
modrý, dužina tuhá, šťavnatá, zelenožlutá, dobře oddělitelná od pecky. Kvalitní plody jsou vhodné k přímému konzumu i ke konzervování. Velmi dobře se
skladuje.

Durancie
Tato středně raná švestka je nahodilý
semenáč. Korunu má vyšší, kulovitou,
plodnost je brzká, velmi velká, pravidelná. Sklízíme 18 dnů před ŠD. Proti
napadení šarkou je vysoce tolerantní.
Plod je kulatý až kulovitý, barvy modré
až fialové, dužina zlatavá, velmi šťavnatá. Plody jsou vhodné k přímému konzumu i konzervování. Je to velmi výborná odrůda k výrobě slivovice.
Vhodná i do nejokrajovějších oblastí.

Herman

Hanit

Malvazinka
Cizosprašná slíva je původem z Anglie.
Roste středně bujně. Opylovači jsou
Althanova, Zelená renklóda a Malvazinka. Dozrává 35 dnů před ŠD. Proti
šarce je odolná středně, stejně jako proti
nízkým teplotám. Plody má velké, kulovité, růžové až tmavě červené, dužinu
nažloutlou, šťavnatou, dobře oddělitelnou od pecky. Kvalitní vzhledné plody
jsou vhodné pro přímý konzum i konzervování.

Čačanska rodna

Tophit

Ontario
Tato samosprašná renklóda je původem
z USA, středně bujného vzrůstu, kulovité
koruny. Plodí velmi raně, pravidelně. Dozrává v 1. dekádě srpna. Plod je středně
velký, oválný se zelenožlutou slupkou,
pevnou dužinou, dobře oddělitelnou od
pecky, velmi šťavnatou, vynikající chuti.
Plody jsou vhodné především ke konzervování, ale i k přímému konzumu.

Malvazinka

Ontario

Petr Cerha
ovocná školka
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Pokojové rostliny

Sukulenty
vydrží (skoro) všechno
Beaucarnea (Nolina)
„Sloní noha“ na první pohled zaujme ztlustlým základem stonku. Roste pomalu, dokonale ladí s moderním interiérem. Ideální
je světlé, i plně osluněné místo. Od jara do
podzimu udržujte substrát mírně vlhký (nenechte ale stát vodu v misce), jednou za
měsíc přihnojte. Na zimu zálivku omezte.
Zvadlé listy opatrně odtrhněte.

Aloe

Aloe
Rostlina mnoha podob: k dostání jsou
formy s bílými okraji, pruhovanými listy,
šedé, stříbrné i zubaté... Pro ctitele přírodní
medicíny lék, milovníky exotiky potěší hroznem žlutých nebo růžových květů, které
se objevují na jaře. Vyžaduje světlé, slunné
místo. Když substrát vyschne, ponořte květináč na 10 minut do vody, jednou měsíčně
přihnojte hnojivem pro sukulenty. V zimě
stačí zálivka jednou za tři týdny.

Rhipsalis

Haworthia
Drobný sukulent, který se podobá aloi, má
masité listy poseté rozmanitými bílými
vzory: pro sběratele je to příležitost shromáždit krásnou kolekci, která se vejde na
jediný parapet. Vyžaduje světlé místo, ale
ne na přímém slunci. Od jara do podzimu
zalévejte, až vyschne horní třetina substrátu, v zimě zálivku omezte na minimum.
Není nutné hnojit.

IDEÁLEM, KTERÝ SPOJUJE
KRÁSU S NAPROSTOU
NENÁROČNOSTÍ, JSOU
SUKULENTY: BEZ POŠKOZENÍ
PŘEŽIJÍ I NĚKOLIK TÝDNŮ
ŽÍZNĚ. NĚKTERÉ Z NICH SI
VÁS ZÍSKAJÍ DEKORATIVNÍMI
LISTY, JINÉ VÁS PO
DOVOLENÉ PŘIVÍTAJÍ
KRÁSNÝMI KVĚTY.

Sansevieria

Sansevieria
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Klasika, která se znovu vrací do módy –
nejen zásluhou své nenáročnosti, ale i díky
novým odrůdám, jež ostrý „tchynin jazyk“ nepřipomínají ani vzdáleně. Za dokonalou péči
vás odmění hroznem vonných bílých kvítků,
objevují se však jenom vzácně. Umístěte na
světlo, snese i plné slunce. Zalévejte mírně,
až když povrch substrátu oschne, ne do
středu růžice. Jednou za měsíc přihnojte
hnojivem pro rostliny okrasné listem.

Převislý kaktus roste v přírodě na stromech, doma mu to sluší v závěsné nádobě
nebo na poličce, přes niž se může „přelít“.
Na jaře vás překvapí drobnými, ale půvabnými květy. Rostlině vyhovuje světlo, ne
však přímé slunce. Od jara do podzimu zalévejte, až oschne povrch substrátu, v zimě
ještě méně. Kaktusu prospívá mlžení. Od
chvíle, kdy rostlina nasadí poupata, až do
konce kvetení přihnojujte jednou za dva
týdny, po zbytek sezony jednou měsíčně.

Rhipsalis

Zamioculcas
Mezi pokojovkami novinka, ale v říši rostlin
jeden z nejstarších druhů. Pěstuje se pro
dekorativní tmavozelené listy, starší rostliny
mohou i kvést – ale stává se to jen vzácně.
Vyžaduje světlé místo bez přímého slunce.
Od jara do podzimu mírná zálivka, v misce
však nesmí stát voda, v zimě zálivku ještě
omezte. V sezoně každé dva týdny rostlinu
přihnojte, prospívá jí každoroční přesazování na jaře.
Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice
Foto Flora Dania

Dokonalé spojení praktičnosti
a hezkého vzhledu

Porcelán a sklo německé značky Sandra Rich
Bílá je v dnešní době nejvyužívanější barvou v interiéru. V malých
místnostech je neocenitelná, protože světlá úprava interiéru s několika
barevnými akcenty vytváří kompaktní prostor a opticky prostor
zvětšuje.
Pokud máte výrazný nábytek, použijte porcelánové doplňky značky
Sandra Rich, které si naaranžujete živými květy. Porcelánová miska
s oblázky a několika květy orchideje plovoucí na hladině osvěží váš
jídelní stůl, stolek v obývacím pokoji nebo koupelnu.
Z různých porcelánových podložek Sandra Rich si můžete vytvořit
svícny. Použijte např. hrst zelených kamínků a svíčku.
Sandra Rich má v nabídce širokou škálu váz v moderním pojetí. Stačí
několik květů a váš domov bude veselejší. Obsáhlý sortiment je
předností této značky. Ve stejné barvě a materiálu můžete kombinovat
vázy, misky, svícny, podložky na svíčky, žardinky, atypické nádoby,
obaly na květiny, truhlíčky atd. Váš interiér bude sladěný a vyhnete se
roztříštěnosti. V bílé barvě nádherně vyniknou květiny s úchvatnými
zelenými listy. U svých profesionálních zahradníků si stačí koupit květ
do vázy s listem a každý víkend můžete mít stolování naladěno do jiné
barvy.
Firma Sandra Rich nabízí ve svém sortimentu recyklované sklo, které
je pro svůj naturální vzhled velice zajímavým doplňkem pro moderní
interiéry řešené s použitím chladných barev.
Třetí skupinou zboží firmy Sandra Rich tvoří čiré sklo, které patří do
rozličně laděného interiéru. V nabídce jsou malé nádoby, misky, svícny
až po velké vázy, ve kterých vyniknou květiny, větve, kameny a další
přírodní materiály.
Celý sortiment firmy Sandra Rich se dobře doplňuje s barvami
použitými ve vašem interiéru (barva stěn, závěsů, koberců, potahů,
polštářů atd.). Např. žlutá barva interiéru vnáší do domova slunce,
zelená představuje svěžest a klid, modrá evokuje nekonečno a dálky,
červená má silný povzbuzující účinek, fialová působí tajemně,
podporuje fantazii a kreativitu.
Sdružení zahradnických center vám dokáže nabídnout veškeré
doplňky k naaranžování bílého porcelánu a skla firmy Sandra Rich
podle barev vašeho domova.

Daniel Beránek – Planta collection
obchodní zástupce firmy Sandra Rich pro ČR
a dodavatel zboží do Sdružení zahradnických center

Pokojové rostliny

Nezapomínejte

na podzimní péči

V průběhu letních měsíců se na rostlinách
možná usídlila řada nezvaných hostů. Každou rostlinu proto před přenesením domů
pečlivě prohlédneme, abychom si škůdci
nezamořili celý byt.
Nejjednodušší a nejúčinnější je aplikovat
k rostlinám Substral CAREO insekticidní
tyčinky. Insekticidní látku obsaženou v tyčinkách rostliny přijmou a po dobu tří měsíců je takto ošetřená rostlina chráněna
proti veškerým škůdcům. Tyčinky zapravíme do substrátu ke kořenům rostlin, dostatečně je zalijeme a necháme působit.
Pokud na rostlině objevíme škůdce, je
třeba se jich zbavit a můžeme začít připravovat rostlinu na zimování. Zkontrolujeme
povrch zeminy a nádobu, v které je rostlina

S NÁSTUPEM
CHLADNÝCH NOCÍ KONČÍ
DOBA LETNĚNÍ
POKOJOVÝCH ROSTLIN
A NASTÁVÁ ČAS
PŘESUNU ZPĚT DO BYTU.
NA TENTO KROK ALE
MUSÍME ROSTLINY
PŘIPRAVIT, ABY
PŘEČKALY ÚSPĚŠNĚ ZIMU
A NEPOŠKODILI JE
CHOROBY ČI ŠKŮDCI.

umístěna. Odstraníme poškozené listy,
odumřelé větvičky, případně odkvetlé květy.
Budeme-li přes zimu uchovávat muškáty,
omezíme zálivku, rostliny seřízneme
a umístíme na chladné, ale světlé místo
s teplotami od 10 do 15°C. Na nedostatek
světla v průběhu zimy reagují rostliny shozením části listů a celkovým zpomalením
růstu. Procházejí vlastně obdobím odpočinku a připravují se na jaro. S tím musíme
počítat a omezit zálivku i hnojení. Právě nedodržení tohoto pravidla bývá nejčastějším
důvodem, proč rostliny zimu nepřečkají.
Čím méně se tedy o ně budeme starat, tím
lépe se jim bude dařit.
Máme pak více času na pokojové rostliny,
které jsou v bytě celoročně a jimž můžeme
věnovat více pozornosti. V průběhu podzimu se i na nich začínají vyskytovat nepříjemní návštěvníci, kteří se s nástupem
chladnějšího počasí stěhují za námi do
bytu. Na pokojových rostlinách se pak najednou začnou objevovat mšice, svilušky,
třásněnky aj.
Noční můrou všech pěstitelů pokojových
rostlin jsou puklice a červci. Tito škůdci jsou
velice úporní a boj s nimi není lehkou záležitostí. Důvod je jednoduchý – puklice
i červci jsou kryti voskovými štítky, které je
chrání proti jakémukoli zásahu insekticidem
zvenčí. Proto je třeba tyto škůdce ničit nikoli
kontaktními postřiky, ale použitím systemického přípravku. Substral Careo insekticidní tyčinky jsou proto správnou volbou
i proti těmto nezdolným škůdcům. Díky rychlému příjmu účinné látky do rostliny a tomu,
že účinkuje v rostlině po celé tři měsíce, dokáží zahubit nejen dospělé přisedlé puklice,
ale i larvy, které se líhnou z vajíček a nebyly
by klasickým postřikem zasaženy. Výhodou
těchto tyčinek je i to, že obsahují hnojivo,
které napomáhá rychlému příjmu účinné
látky do rostliny a dostatečně vyživuje rostlinu po celé tři měsíce.

www.zc.cz
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AROS-EKO
AROS
EKO

základní travní směsi
v 5 kg taškách

AROS-HOBBY
travní směsi
v 10 kg pytlích

AROS-PROFI

speciální travní směsi
pro profesionály
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v 0,5 kg sáčcích

AROS-EKOplus
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AROS-osiva s.r.o. • Trousilova 1 • 182 00 Praha 8 • tel./fax: 284 681 652

www.aros.cz

Připravujeme pro vás

Vánoce 2011

NABÍDKA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ SE PŘIPRAVUJE V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH TÉMĚŘ S ROČNÍM PŘEDSTIHEM.
VYTVOŘENÍ VÁNOČNÍ ATMOSFÉRY A JEJÍ PŘÍPRAVA NA PRODEJNÁCH JE PRO NAŠE FLORISTKY A ARANŽERKY
OPRAVDOVOU VÝZVOU. NAHLÉDNĚTE S NÁMI POD POKLIČKU TOHOTO KOUZELNÉHO, TROCHU TAJEMNÉHO SVĚTA
O CHVILIČKU DŘÍVE A NALAĎTE SE POMALU NA NEOPAKOVATELNOU ZIMNÍ NÁLADU, KTERÁ POMALU KLEPE NA DVEŘE...

Zasněný, romantický a poetický vánoční styl přinesou
do našich domovů stříbrošedé, hnědavé a zlatavé tóny, vše je tlumené
jakoby pod příkrovem sněhu a ledu a vyvolává v nás dojem zklidnění
a sváteční pohody. V kombinaci s matně bílou barvou tak vytvoříte
opravdu elegantní, příjemnou atmosféru zejména v interiérech
v rustikálním stylu.

Pravým opakem
tohoto trendu je
použití jásavé, jasně
červené barvy
v kombinaci
s růžovou a bílou.
Tyto barvy
a dekorace z nich
prozáří a rozveselí
každý interiér
a vyvolají pocit tepla
a dobré nálady.
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Mnozí z nás touží o Vánocích uniknout
z města a rozhodnou se strávit svátky na
chalupě nebo horské chatě. I pro tyto
prostory máme připraveno mnoho
vhodných dekorací. Otvírá se zde prostor
pro použití zejména přírodních materiálů
a dekorací z nich vytvořených. I v tomto
trendu naleznete v našich zahradnických
centrech náměty, potřeby a hotové
dekorace.

Pokud se ve vaší domácnosti pohybují malé děti, můžete ve vánočních
přípravách ještě více popustit uzdu své fantazii a použít například k ozdobení
stromečku všechny veselé pestré barvy včetně plyšových hraček a zvířátek.
Děti barvy a hračky milují a takovýmto stromeček jim uděláte opravdovou radost.
Několik námětů na takto ozdobený stromeček vám přinášíme i na našich
fotografiích.

Ať už se rozhodnete vyzdobit svůj domov v jakémkoli stylu a nebo se spokojíte s adventním
věnečkem a hezkým stromkem, nikdy nezapomeňte na svíčky, protože bez jejich světla se
pravá vánoční atmosféra ani vytvořit nedá.

Už od poloviny listopadu probíhají v mnoha
našich zahradnických centrech vánoční výstavy, aranžování floristů a je zde k vidění
to nejlepší, co naše aranžerky dovedou.
Informace o těchto akcích naleznete

v zimním Zpravodaji, který vychází začátkem listopadu.
Sylva Chládková
Chládek – Zahradnické centrum
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Historie

Zahradnická výstava ve Vysokém Mýtě 28. a 29. června 1908
B. Lipavský
Nad volbou doby k výstavě bude asi
mnohý z pp. kolegů kroutiti hlavou,
zvláště ten, který ví, že ve Vys. Mýtě
a v bližším okolí hlavně obchodní zahradníci přebývají. Víme, že v obchodních zahradnictvích v tento čas vlastně
prázdnota zeje; co zbylo z jarního prodeje bývají zbytky „poslední Mohykáni“
aneb mateční rostliny, jež však v tento
čas pevně v půdě zakotveny jsou. Jest
sice možno, aby obchodní zahradník
připravil leccos pro podobnou výstavu,
ale musila by zde býti zahrada převyso-
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kou zdí obehnaná a i pak neviditelná,
aby možno bylo pěkné věci před žádostivým zrakem obecenstva a ještě více
obchodníků květinami ukrýti.
Tak i v Mýtě: co bylo – to počítalo se
hlavně na květenu růží – růže měla býti
královnou výstavy, leč nebyla! Květena
růží následkem nepříznivého počasí
selhala, byla as o 1 – 2 týdny dříve
a k tomu ani ne zvláště pěkná. Růže musily tedy býti nahraženy něčím jiným,
což se i stalo – pereny to byly, jež vyplnily místo královně růží připravované.

Pohled do sokolovny, kde výstava se odbývala, byl rozkošný, uspořádání bylo
voleno takto: na příč sálu stálo šest as
2 m širokých stolů, které postupně vyvýšeny byly, čímž docíleno jisté spojitosti plochy – vystavené rostliny byly
jen nízké, mezi nimi pak nalézaly se nádoby s řezanými květy, jichž tisíce mezi
zelení rostlin naseto bylo. Zakončení
celku tvořilo diorama Vys. Mýta, veliký
obraz zvláště k tomu cíli zhotovený
zdejším malířem Prágrem.
Na pravé i levé straně sálu stály rovněž
stoly; ponechané prostory pro pohyb
obecenstva byly dostatečně široké.
Hned při vstupu do sálu spatřujeme exposici firmy Fr. Málek ve Vys. Mýtě,
známé svou produktivností a pokrokovostí. Na prvním stole jsou řezané květy:
sortiment Pelargonií zonal – oslňujících
barev a anglických, s květy překrásných
odstínů a kresby. Angl. Pelargonie jsou
specialitou závodu Málkova, rovněž jako
pereny vedle vystavené. Vyjmenovati
zde veškery druhy, jež z kvetoucích nyní
peren vystaveny byly, vedlo by daleko.
Dále jest zde vazba. Oku lahodící uspořádání a vytříbený vkus prozrazovaly:
košíček z modrých Clematiss bílým Spi-

raea, jiný z tmavých růží a obloukem
tmavě červených karafiátů. Zvláště
pěkný košíček byl ten z růžových růží
a karafiátů různých odstínů této barvy.
Celou levou stranu sálu zabrala výstava
městské botanické zahrady předvádějící
rostliny léčivé. Mladý podnik tento
předvedl pan cukrmistr Slonek poprvé
veřejnosti. Rostliny ty byly v hrncích jak
rostou, pak předvedeny ty části rostlin,
jež se sbírají k potřebě a konečně
vzorně preparovány – sušeny – větvičky, listí, květy nebo kořeny a semena. Označení bylo vědecky správné,
latinské i české, uvedeny názvy lidové,
označení, která čásť rostliny se upotřebí
a konečně naleziště rostliny; práce to
obsáhlá, zasluhující všestranné uznání!
V době výstavy pořádány byly přednášky
a sice přednášel spisovatel p. Bř. Jed-

lička-Brodský z Prahy „o lásce ku květině jinde a u nás a jejím významu“, pan
Slonek z Vys. Mýta: „O poměru člověka
k rostlinstvu,“ jež došly náležitého porozumění a ocenění.
Úspěch výstavy byl znamenitý; tisíce
obecenstva i z dalekých měst odnášelo si
krásné dojmy výstavy, pořadatelé a vystavovatelé připravili návštěvníkům několik chvil radostných a šťastných nad
krásou a něhou květin. Výstavy tyto, jež
ovšem přinášejí oběti našemu zahradnictvu, jsou kusem jejich práce národní,
jsouce němým poukazem, že netřeba milovníkům květin obraceti se do ciziny,

nýbrž že možno za český groš doma nechati stejně krásné květiny ba lepší, an
často milovník dává se klamati přehnanou reklamou a neznámými jmény,
doma však koupí levně dobré rostliny, jež

případně vidí. Ku příštímu podobně
krásnému podniku našich zahradníků
a příznivců voláme srdečně Na zdar
a na shledanou!
n
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Ochrana

Jak na hlodavce

v domě a jeho okolí

Pohled na rozkousanou sedačku na chatě
nebo prožrané brambory a jablka ve sklepě
určitě nikoho nepotěší, nemluvě o pravidelných návštěvách hlodavců u krmítek pro
slepice. Myši škodí nejen svými zuby, jsou
také významnými přenašeči různých nebezpečných chorob a jejich nebezpečnost
proto není radno podceňovat.
Začátek boje s těmito nezvanými hosty začíná už na zahradě. Měli bychom se snažit
nemít na ní různé kouty s nepořádkem,
kde najdou myši přirozený úkryt a podnikají
z těchto míst své výpravy. I zdánlivé maličkosti mohou mít velký význam: stačí opatřit
chatu okenicemi nebo utěsnit prážek
u dveří, aby se kolem dveří myš neprotáhla.
Následně bychom měli rozmístit po místnostech ostrůvky s nástrahou: když už se
myš do domu dostane, ať to nemá složité
a nástrahu najde dříve, než si začne pochutnávat na něčem jiném. Kromě otráveného zrní můžete vyzkoušet moderní nástrahy vyrobené tak, aby dokázaly fungovat
na více místech.
Obilná nástraha je účinná tam, kde je zrní
přirozenou potravou myší – v sýpkách či
skladech krmiva. Funguje nejen proti malým
myším, ale i potkanům a krysám. Sypeme
ho na místa, kde se myši vyskytují, a hromádku překryjeme třeba střešní taškou – nástrahu tak chráníme před ptáky a myš má
pocit bezpečí při jeho konzumaci.

S UKONČENÍM SKLIZNĚ
OBILOVIN A S NASTUPUJÍCÍ
ORBOU NA POLÍCH SE
ZAČÍNAJÍ STĚHOVAT
HLODAVCI BLÍŽE LIDSKÝM
OBYDLÍM, KDE MAJÍ I PŘES
ZIMU DOSTATEK POTRAVY.
NÁM TAK ZAČÍNÁ OBDOBÍ,
KDY SE SNAŽÍME UCHRÁNIT
NAŠE PŘÍBYTKY PŘED
JEJICH NÁVŠTĚVOU.

Granule proti myším a potkanům je
vlastně lisovaná směs obilných šrotů s přídavkem rodenticidní látky, která působí
zhruba po pěti dnech. Po tuto dobu bychom
měli zajišťovat pravidelný přísun granulí na

místa, kde je myši berou. Docílíme tak optimálního účinku na celou myší kolonii.
Myši se totiž v kolonii sledují: pokud najdou
nějaký nový zdroj potravy a zjistily by, že
některý jedinec po pozření uhynul, okamžitě přestanou tuto potravu přijímat. Proto
je třeba čas od času změnit formu nástrahy
a vyměnit například granule za kostky
proti myším. Drobné bloky obsahují kromě
šrotu i další potravinové atraktanty a jelikož
je tato nástraha i větší, nemusí se tak často
doplňovat jako granule. Umisťujeme je na
podložku na suchá místa v blízkosti myších
skrýší.

Ve vlhčím prostředí s výskytem hlodavců
můžeme využít speciální formu návnady –
měkké pastovité sáčky. Tyto malé bločky
jsou chráněny speciální fólií, která je silně
aromatizovaná a zároveň odpuzuje vlhko.
Myši tyto sáčky přitahují, prokoušou se
ochranou fólií a pak vyžírají měkkou pastu.
Při používání všech návnad na hlodavce
nesmíme zapomínat i na bezpečnost
práce. Důležité je používat ochranné rukavice (bývají často součástí balení), znemožnit přístup k nástrahám dětem a domácím
mazlíčkům. Nezapomínejme, že tyto nástrahy obsahují účinné jedy a tak je bezpečné zacházení s nimi na místě.
n

www.zc.cz
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Na návštěvě

Zahradnictví u Kopřivů

PO DVOU LETECH JE OPĚT TATO STRANA ZPRAVODAJE VYHRAZENA ZAHRADNICKÉMU CENTRU
V ŠEBROVĚ. CO NOVÉHO SE STALO? Z FORMÁLNÍHO HLEDISKA DOŠLO KE ZMĚNĚ
PROVOZOVATELE CENTRA. PŮVODNÍ PROVOZOVATELÉ A VLASTNĚ ZAKLADATELÉ ZAHRADNICKÉ
TRADICE V ŠEBROVĚ POSTUPNĚ PROVOZ CENTRA PŘEVEDLI NA OBCHODNÍ SPOLEČNOST
S NÁZVEM ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ S.R.O.
Společníky obchodní firmy jsou kromě zakladatelů manželů Františka a Jany Kopřivových i oba jejich synové František a Jan.
Čas neúprosně běží a tyto změny umožní
ve vhodný nebo nutný okamžik zakladatelům firmy ustoupit z hlavního dění způsobem, který nijak neohrozí kontinuitu firmy.
Pokračování a další rozvoj zahradnické
firmy zůstává stále hlavním zájmem všech
společníků. I když v poslední době neproběhla v našem centru žádná revoluční výstavba nebo dalekosáhlá změna, naši zákazníci komentují řadu drobnějších úprav
jako zdařilé kroky ke zlepšení služeb. Co
konkrétního se tedy změnilo?
Zejména se podařilo nově vytvořit okruh
pro nákup venkovních rostlin. Prodejní venkovní plocha byla nově odvodněna, ob-

služné komunikace pro zásobování a chodníčky mezi vystavenými rostlinami dostaly
novou dlažbu. Systém chodníčků vybízí
k procházce mezi rostlinami a je doplněn
dvěma odpočinkovými kouty s posezením
a houpačkou. Nové úpravy se projevily na
tržbách – prodej dřevin a venkovních rostlin je úsekem s největším nárůstem obratu.
Další nepřehlédnutelnou změnou je přesun
výrobních ploch do fóliovníků v západní
části areálu. Takto nově uvolněná plocha
umožnila rozšíření nabídky pokojových
rostlin a rozšíření prodejního sortimentu
(nářadí, keramika).
Přesun výrobních ploch však v žádném případě neznamená omezení vlastní výroby.

zonu alespoň omezený sortiment kvalitních
květin,“ říká František Kopřiva.
Zákazníci si již zvykli na to, že v Šebrově
není problém sehnat horké novinky sezony
i na to, že si po návratu z dovolené mohou
nakoupit nové květiny a nahradit jimi ty,
které nepřežily péči známých.
Jako každoročně chystá Zahradnictví
U Kopřivů i letos řadu akcí pro své příznivce
a zákazníky. V polovině října to budou tradiční Dýňové slavnosti a týden před Adventem již po šesté akce s názvem Vánoce 2011
v Šebrově. Jste srdečně zváni, podrobnosti
najdete na www.zahradnictvisebrov.cz.

Zejména na jaře patří vlastní výroba sadby
zeleniny, balkonových a záhonových letniček k největším lákadlům pro zákazníky
z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Naší snahou je co nejširší a stálá nabídka v hlavní
sezoně, vysoká kvalita kdykoliv a mimo se-

Zahradnictví U Kopřivů s.r.o.
Šebrov 189
679 22 Lipůvka
www.zahradnictvisebrov.cz
Otevřeno po-pá 8-18, so-ne 8-16 hod
l bohatý sortiment letniček
i v průběhu léta
l široký výběr okrasných dřevin
l pravidelné výstavy a akce

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Podzim 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 23.08.2011.
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FOTO DREAMSTIME

Podzim ve znamení dýní
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
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
ZAHRADA LISÝ
www.zahradalisy.cz
• Popovice
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel., fax: 311 638 063

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
AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
• Staročernská 200
530 03 Pardubice – Bílé Předměstí
Tel., fax: 466 616 193

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
FERENČÍK s.r.o.
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

Bakov nad Jizerou

l Jičín

l

Líbeznice l

l Pardubice

l Praha
l Králův Dvůr

l Blansko
l Šebrov
l Brno
Modřice l

Tišnov l
České Budějovice

l

Trhové Sviny

l

www.katalog-rostlin.cz

