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Barevné schéma

Zelená a bílá
TAKÉ UŽ JSTE NĚKDY PŘEMÝŠLELI NAD TÍM, PROČ SE PRÁVĚ VÁM LÍBÍ NĚKTERÉ BARVA, ZATÍMCO
JINOU PŘÍMO NEMŮŽETE VYSTÁT? BARVY OVLIVŇUJÍ NAŠE NÁLADY, PROŽITKY A EMOCE
A ROZHODUJÍ TAKÉ O TOM, ZDA SE V KONKRÉTNÍM PROSTŘEDÍ CÍTÍME LÉPE ČI HŮŘE. V LETOŠNÍM
ROCE VÁS NA TĚCHTO STRÁNKÁCH PROVEDEME KOMBINACEMI BAREV, KTERÉ ZE
ZAHRADNICKÉHO HLEDISKA POVAŽUJEME ZA ZDAŘILÉ. PŘEDSTAVÍME VÁM TAKÉ ROSTLINY,
KTERÉ DO TOHOTO BAREVNÉHO KONCEPTU ZAPADAJÍ, A NA NAŠÍ MODELCE VÁM UKÁŽEME, JAK
DANOU KOMBINACI ZTVÁRNILY NAŠE FLORISTKY.

ZELENÁ je barva probouzející se přírody, rovnováhy, BÍLÁ je symbolem čistoty, jasnosti a nevinnosti, ale i touhy
klidu a naděje. Pohled na zelenou barvu napomáhá regeneraci
a načerpání nové síly. Lidé, kteří mají rádi tuto barvu, jsou ochotni
rozdávat lásku a motivovat ostatní. Zelenou rostlinou darujete
optimismus a životní silu.

po dokonalosti. Bílá barva rozjasňuje a dodává ostatním barvám
hloubku a sytost. Bílé květiny jsou symbolem elegance.

Rostliny se zeleno-bílou kombinací
Kalanchoe ’Magic Bells’

Gardenia

Stephanotis

„Magické zvonky“ se tak trochy vymykají ze
zažité představy o kolopejkách. Až 60
centimetrů vysoký stonek nese hrozny
světle zelených květů s oranžovými špičkami, které při správné péči vydrží kvést až
deset týdnů. (1)

Na pozadí tmavě zelených, kožovitých listů
vynikají sněhově bílé květy gardénie jako
růže v záhonu. Jsou odměnou za zvýšenou
péči, kterou gardénie vyžaduje: má ráda vysokou vzdušnou vlhkost a vyšší teplotu. (4)

Věncovec či pokojový jasmín je podobný
voskovce, jeho sněhobílé květy nádherně
voní. Šlahounovité stonky můžeme vyvazovat k opoře nebo nechat přepadávat například přes zábradlí. (7)

Ficus pumila

Dendrobium ’Anna Green’

Kalanchoe ’Paris’

Droboučký fíkus se nijak nepodobá svým
příbuzným – má plazivé stonky a drobné,
tenké listy s bílým nebo krémovým panašováním. Potřebuje hodně vody i tepla, přesušení jej zahubí. Výhony lze vyvazovat k různým oporám a rostlinu tak tvarovat. (5)

Limetkově zelené květy této pokojové orchideje zdobí tmavě fialová očka. Podobně
jako ostatní orchideje preferuje dostatek
světla bez přímého slunečního záření a zálivku pouze jednou týdně ponořením celého
květináče do vody. (8)

Phalaenopsis

Hedera ’White Wonder’

Kdo by neznal nejrozšířenější pokojové
orchideje – můrovce. Do našeho barevného konceptu se hodí vícestonkové odrůdy s čistě bílými květy, které mohou být
zvýrazněny barevným středem. Náš tip:
zkuste si ze silnějšího drátu vytvořit kostru
a stonky k ní opatrně vyvázat. (6)

Břečťany známe jako nejméně náročné pokojové rostliny. Ideálně se pro něj hodí severní okno a když na něj občas zapomeneme se zálivkou, nijak netrpí. Kromě
kultivarů se zelenými listy existují i odrůdy
s bílým nebo žlutým panašováním.

Tento nový kultivar má limetkově zelené
květy, jejichž okvětní lístky nahloučené ve
středu květu připomínají tvarem šišku.
Květy se rozvíjejí pomalu, zůstávají dlouho
ve fázi poupěte. Díky jemně zelené barvě
je skutečným poslem jara. (2)

Spathiphyllum
Známý lopatkovec je jednou z nejméně náročných pokojových rostlin. Patří k druhům,
které intenzivně čistí vzduch v interiéru
a kromě toho ochotně rozkvétá bílými, toulcovitými květy, které později zelenají. Ideální
pro severní nebo východní okno. (3)
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Pokojové rostliny

Orchideje,
které možná neznáte
KROMĚ ASI NEJZNÁMĚJŠÍHO DRUHU ORCHIDEJÍ PĚSTOVANÝCH U NÁS, MŮROVCE ČI
PHALAENOPSISU, JSME VÁM PRO TOTO OBDOBÍ PŘIPRAVILI V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH
ŘADU DALŠÍCH DRUHŮ, KTERÉ SE VÁM ZA MOŽNÁ TROCHU NÁROČNĚJŠÍ PÉČI ODVDĚČÍ SKUTEČNĚ
EXOTICKÝMI KVĚTY ČASTO NEVÍDANÝCH BAREV. SEZNAMTE SE S NIMI, AŤ UŽ PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO ČLÁNKU, NEBO OSOBNĚ NA DNECH KOUZELNÝCH ORCHIDEJÍ (VIZ STRANA 8).

Vanda
Pokud máte zimní zahradu, bude vám vanda úžasně
prospívat. Potřebuje totiž i v zimě dostatek světla
a teplotu kolem 15 °C. Pěstovat ji můžeme prakticky
bez substrátu, protože vláhu i živiny přijímá kořeny,
velmi pěkně vypadá zavěšená v dřevěném košíčku.
Zaléváme tak, že kořeny ponoříme do odražené
vody, každý týden asi na hodinu. Dobře se jí daří ve
skleněné nádobě s vodou na dně.

Pavoučí orchidej (Brassia)
Svůj název si tento druh orchideje vysloužil díky zvláštním
květům, které se objevují v počtu 8 až 20 na květním
stvolu a dosahují velikosti až 25 cm. Brassia
potřebuje po celý rok slunné stanoviště, v létě je
vhodné ji ale přistínit. Pěstujeme v kůrovém substrátu
a nejméně ob rok na jaře přesadíme.
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Ludisia
Ludisia je mezi orchidejemi tak trochu výjimkou:
na rozdíl od většiny druhů má totiž nápadně zbarvené
listy s žilkováním, které se na slunci výrazně leskne.
Květy jsou drobné, bílé, sladce vonné. Pěstujeme
ve směsi běžného substrátu pro pokojové rostliny,
rašeliny a kůry při běžné pokojové teplotě. Substrát
by měl být stále mírně vlhký.

Můrovec (Phalaenopsis)
Nejběžnější a nejčastěji pěstovaný druh pokojových orchidejí kvetoucí
nejrůznějšími barvami od čistě bílé až po několikabarevné. Ideální
stanoviště je s rozptýleným světlem, bez přímého slunce, v běžné
pokojové teplotě. Novinkou posledních let jsou dvouvýhonové falenopsisy
ze skupiny Multiflora, které nabízejí mnohem více květů. Pěstujeme
v průhledné nádobě, kořeny potřebují světlo. Přesazujeme až v době, kdy
rostlina přestává růst – kořeny rostoucí ven z květináče jsou běžným jevem.

Miltonia
Květy této exotické krásky
připomínají macešky. Vyžaduje
dostatek světla bez přímého
slunečního záření a teploty
neklesající pod 15 °C. Vonné
květy se objevují brzy zjara
a nakvétají postupně ve dvou
řadách. Přihnojujeme jednou za
měsíc slabým roztokem hnojiva
pro pokojové rostliny.

Miltoniopsis
Také květy tohoto druhu připomínají
macešky a někdy se mu proto přezdívá
maceškovitá orchidej. Vykvétá nejčastěji
koncem léta a květy jsou silně vonné.
Vyžaduje vyšší vlhkost vzduchu,
rosení na list však způsobuje hnědé
skvrny, lepší je nepřímé zvlhčování
odpařováním z misky s vodou.
Přesazujeme jednou za dva roky do korového substrátu.
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Obal Elho na orchideje
Krásné květy orchidejí můžete zvýraznit výběrem
speciálního barevného obalu od firmy Elho. Tyto
obaly mají zvýšené dno pro odtok přebytečné vody
a ideální rozměr, který vychází z rozměrů
pěstebních kontejnerů. Škála barevných kombinací
uspokojí i toho nejnáročnějšího pěstitele.

Tyčky k orchidejím
Orchidej má často dlouhé květní laty zatěžkané velkými květy.
Aby nedocházelo k lámání těchto lat, doplňují se rostliny
speciálními tyčkami s úchyty, do kterých se vplete stvol květní laty.

FLORIA Listová výživa pro
orchideje
Výživa se aplikuje postřikem přímo na
listy či vzdušné kořeny a zajistí rostlině
okamžitý příjem živin. Obsahuje hořčík,
stopové prvky (bór, měď, železo,
mangan, molybden, zinek) a smáčedlo,
které napomáhá lepšímu pokrytí listů.

FLORIA substrát
ORCHIDEA
Speciální substrát vyrobený
pouze z piniové kůry si udrží
maximální podíl vzduchu i po
zálivce, takže zabraňuje
zahnívání kořenů a napadení
kořenů houbovými chorobami.
Používáním vhodného
substrátu podpoříte následně
i bohaté kvetení.

Kontejner na orchideje
Úspěšný pěstitel orchidejí se dříve nebo později musí
rozhodnout, do čeho svou orchidej přesadí. Ideální jsou
pěstební kontejnery na orchideje. Celý sortiment najdete
ve speciálních stojanech Orchid.
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Historie

Co jste možná nevěděli

o historii orchidejí

Na světě je známo více než 17 000 druhů
orchidejí, z nichž bylo vyšlechtěno dalších
několik stovek hybridů. Jejich původ sahá
76 až 84 miliónů let do minulosti.
Název rodu je odvozen od řeckého slova
orchis, jehož význam je „semeník“. Odkazuje tak na párové okrouhlé hlízy některých
evropských druhů orchidejí různé velikosti,
z nichž většinou polovina slouží jako zásobárna živin z minulého roku. S ohledem na
tuto vzhledovou charakteristiku byly jejich
kořeny považovány za afrodiziakum.
Ve starověkém Řecku byly orchideje spjaty
s mužností. Dokonce se věřilo, že pokud
otec nenarozeného dítěte bude jíst velké
hlízy orchidejí, narodí se mu chlapec.
Pokud by naopak matka jedla malé hlízy,
narodí se jí děvče. Plinius starší, jeden
z prvních botaniků, dokonce tvrdil, že
pouhý dotek hlízy orchideje vznítí sexuální
tužby a hlíza máčená ve víně může být užívána jako afrodiziakum.
Podle řecké mytologie byl Orchis synem
nymfy Acolasie a satyra Patellanuse. Ten
však urazil boha vína Bakcha tím, že sáhl
na jednu z jeho kněžek, a tak ho Bakchus
v zlosti roztrhal na malé kousky, které jeho
zarmoucený otec přeměnil na orchideje.
Podle jiné pověsti se semeno samotného
satyra Patellana proměnilo na orchideje,
konkrétně na orchideje s botanickým názvem Satyrium.
První orchideje se v botanických zahradách objevují roku 1700 v Anglii. O sto let
později už měla botanická zahrada v Kew
ve svých sbírkách až 15 druhů. Ve viktoriánském období (1837-1901) se z orchidejí
stal symbol luxusu a byly považovány za
vzácné představitelky jemné krásy. V tomto
období začíná takzvaná orchideová horečka: do Jižní Ameriky a tropických častí
Asie najíždějí specializovaní lovci orchidejí,
jejichž úkolem je objevovat, získávat a do
Anglie dodávat stále nové a exotičtější
druhy a přirozené variety těchto květin.
S hybridizací orchidejí se začíná až v roce
1850, kdy vznikají první kříženci. O 100 let
později je těchto kříženců už víc než
100 000 a tento počet každým rokem narůstá.

Phalaenopsis je asi nejpěstovanějším
rodem orchidejí a do botaniky ho zavedl
Carl Blume v roce 1825. Popis rodu založil
na druhu Phalaenopsis amabilis nalezeném na ostrově Nusa Kambangan.
Phalaenopsis znamená v latině můře podobný, proto se mu také česky říká můro-

vec. Název vychází z tvaru květu, který
značně připomíná nočního motýla. V řeči
květin je Phalaenopsis vyjádřením lásky, luxusu, krásy a síly.
Ing. Pavol Kaššák
Ilustrace Ernst Haeckel, 1904
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kouzelných orchidejí

v našich zahradnických centrech

Společná akce členů Sdružení zahradnických center
Zahradnictví Líbeznice

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

Líbeznice

Modřice u Brna

23.-24.2.2013

22.-24.2.2013

Prodejní výstava orchidejí a doplňků pro jejich pěstování, odborné
poradenství v pěči o ně a vazačské show předního českého
floristy Luboše Dobrovolného a Mistra ČR ve floristice Jaromíra
Kokeše.

l
l
l

prodejní výstava orchidejí a doplňků k jejich pěstování
odborné poradenství v péči o orchidej
vazačská show juniorské vicemistryně soutěže
Děčínská kotva Markéty Nagyové na téma orchideje
a trendy ve velikonoční vazbě (sobota, 10-12
a 13-15 hod)

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice

22.-24.2.2013
l
l

Tajemství pěstování orchidejí (sobota)
Kouzlení s orchidejemi (neděle)

Chládek – zahradnické centrum
Praha 6

21.-24.2.2013
l

AZ GARDEN s.r.o.
Pardubice

22.-24.2.2013
l
l
l
l

prodejní výstava orchidejí a doplňků pro jejich pěstování
poradenství k péči a pěstování orchidejí
servis přesazování a dekorace donesených orchidejí
tematická fotografická soutěž o ceny „Orchidej je pro každého“

Výstava orchidejí
Přijďte se podívat, jak se naše zahradnictví promění
v orchidejovou oázu. Během výstavy vám nabídneme
široký sortiment orchidejí a doplňků k jejich pěstování
a dekorování. Náš personál vám pomůže při výběru
orchidejí a poradí vám s jejich pěstováním.

23. 3. 2013 9-18 hod
l

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

Velikonoční dílna
Přijďte si vyrobit svou vlastní velikonoční dekoraci,
která rozzáří po zimě váš byt. Naši aranžéři vám rádi
poradí i pomohou při její výrobě.

Šebrov

23.2.-3.3.2013
l
l

l
l

prodejní výstava nejen orchidejí a tulipánů
řezané a rychlené hrnkové tulipány v kombinaci s jarními
květinami
desítky druhů hrnkových orchidejí v široké škále barev
masožravé rostliny

Zahrada Lisý

Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice

23.-24.2.2013
l

l

Králův Dvůr u Berouna

22.-24.2.2013
l
l
l
l
l

prezentace výrobků pro pěstování a péči o orchideje
velký výběr orchideji a epifytních rostlin
aranžování a přízdoba rostlin (sobota, neděle)
autogramiáda Václava Větvičky (sobota, 10 hod)
tvořivá dílna pro děti

l
l

vazačská show několikanásobného mistra ČR ve
floristice Jaromíra Kokeše a předního českého floristy
Luboše Dobrovolného na téma orchideje a trendy
ve velikonoční vazbě
prodejní výstava orchidejí, odborné poradenství,
ukázky prací našich aranžérek
odborná přednáška o orchidejích
výstava fotografií
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Dny kouzelných orchidejí 2012
NĚKOLIKA FOTOGRAFIEMI Z LOŇSKÉ SPOLEČNÉ AKCE NAŠICH
ZAHRADNICKÝCH CENTER BYCHOM VÁM RÁDI PŘIBLÍŽILI ATMOSFÉRU,
KTERÁ V NAŠICH PRODEJNÁCH V ÚNOROVÝCH DNECH PANOVALA.
TAKÉ LETOS PRO VÁS MÁME KROMĚ VÝSTAVY BOHATÉHO
SORTIMENTU ORCHIDEJÍ PŘIPRAVEN DOPROVODNÝ PROGRAM
A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Zahradnictví Dvořák a syn
Zahradnictví Dvořák a syn

Zahrada Lisý

Zahrada Lisý
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Zahrada Lisý

Zahradnictví Líbeznice

beznice
Zahradnictví Lí

ÍK s.r.o.
Zahradnické centrum FERENČ

Zahradnictví Líbeznice

Zahradnictví Líbeznice

AZ GARDEN s.r.o.

ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC, s.r.o.

ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC, s.r.o.

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

Chládek – zahradnické centrum
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Poznej svoji zahradu

Živé
fosilie
aneb
Rostliny z pravěku
NĚKDY JE PĚSTUJEME S NAPROSTOU SAMOZŘEJMOSTÍ A ČASTO ANI NETUŠÍME, JAK POHNUTOU
HISTORII MAJÍ ZA SEBOU. OBROVSKÁ VITALITA UDRŽELA TYTO ROSTLINY NA
PLANETĚ V TÉMĚŘ NEZMĚNĚNÉM STAVU PO MILIÓNY LET. NA ZEMI TOTIŽ
PŘEŽILY NEJENOM Z PRAVĚKU, ALE Z OBDOBÍ MNOHEM DÁVNĚJŠÍCH. JEDNÁ
SE O VÝVOJOVĚ NEJSTARŠÍ TYPY ROSTLIN, KTERÉ SE NA SOUŠI
OBJEVILY PŘIBLIŽNĚ V DOBÁCH, KDY ZEMI OBÝVALI DINOSAUŘI A NAD
MOČÁLY PŘELÉTÁVALY VÁŽKY S ORLÍM ROZPĚTÍM KŘÍDEL.
Tyto zelené krasavice přežily všechny klimatické změny, přírodní katastrofy a v posledním období i výstřelky, které jim připravilo civilizované lidstvo. O tom, že se z nich
můžeme těšit i v dnešní době, rozhodla
občas i náhoda či dost velké štěstí.

krásné vějířovité listy, ale všechny
další znaky směřují k tomu, že rostlina patří do skupiny nahosemenných
rostlin, proto se v odborné literatuře obvykle uvádí mezi jehličnany. O jinanu je
všeobecně velmi dobře známo, že pochází

zmíněných lokalitách
udržely zejména
díky působnosti člověka.
Dnes považujeme jinan za nesmírně cenný
strom nejen kvůli léčivým účinkům, ale i pro
široké možnosti využití v okrasném zahradnictví. Je to velmi odolná dřevina
vhodná do městského prostředí, kde výborně zvládá snad všechny možné civilizační nástrahy. Původní botanický druh je
velmi mohutný strom, do zahrady je proto
vhodnější některý z velkého množství sloupovitých, převislých či zcela zakrslých
odrůd. Při výsadbě těchto druhohorních
krasavců pamatujte na to, že jinany jsou
silně světlomilné rostliny. K růstu a prosperitě jim nejvíce vyhovuje dobře propustná
půda mírně kyselé půdní reakce.
Kromě jinanu bývají v nabídce našich zahradnických center také jiné rarity ze světa
pradávných rostlin. Jednou z nich je opa-

Ginkgo biloba

Asi nejznámějším pamětníkem časů dávno
minulých je stále populárnější jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba). Tato na první pohled velmi podivná dřevina sice vytváří
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z Východní Asie, zejména z Číny a Japonska. Vzácné stromy jinanu se zachovaly
poblíž některých šintoistických klášterů. Je
ovšem téměř jisté, že tyto dřeviny se na

Araucaria araucana – detail

davá metasekvoje čínská (Metasequoia
glyptostroboides). Kdyby se příznivé náhody nakonec neposkládaly tak, je se stalo,
mohli bychom tento strom maximálně obdivovat v tichých depozitech muzeí. Byl totiž
znám pouze z paleontologických nálezů
a soudilo se o něm, že se z povrchu planety země vytratil zhruba před 70 milióny
let. Překvapení jménem metasekvoje se
však rodilo v několika etapách. Nejzákladnější objev se stal v době, kdy měl svět celkem jiné starosti. Jeho velkou část totiž
právě sužovalo běsnění druhé světové
války. Bylo to podle některých pramenů
v roce 1941, nebo podle jiných až v létě
roku 1943, kdy jeden z čínských botaniků
na základě upozornění z blízké školy u vesnice Mou-tao poprvé spatřil strom, jaký
před tím nikdy neviděl. Uběhl ale ještě nějaký čas, než se přišlo na to, jaká rarita byla
vlastně objevena. Strom byl před tím několikrát nesprávně pojmenován. Až v roce
1947 se na místo vypravila větší vědecká
expedice, která přivezla s sebou nejenom
dostatek informací o této rostlině, ale také
množství semínek, které byly poslány do
USA a později i do botanických zahrad jiných zemí. Definitivní potvrzení již očekávané události přinesl květen roku 1948, kdy
byla rostlina definitivně popsána a zařazena do již existujícího rodu Metasequoia.

Metasequoia glyptostroboides

Metasekvoje je nejenom zajímavá, ale také
velmi hezká dřevina. V optimálních podmínkách tvoří poměrně velký strom s pyramidální korunou. Světle zelené jehličí se na
podzim přebarví do rezavých odstínů
a později opadá, jako náš modřín. Výhodou
metasekvoje je její vysoká přizpůsobivost
k různým půdám. Nejlépe jí vyhovují bohaté a vlhké půdy, ale dokáže růst i v dlouhodobě zamokřeném prostředí a v půdách
až extrémně kyselých (pH kolem 3,5).
I když je to vysoký strom, udržuje si kompaktní korunu, takže ho lze vysazovat i do
okrajových partií středně velkých zahrad.
Pro malé zahrady lze použít lehce převisle
rostoucí, zakrslou odrůdu ‘Miss Grace‘.
Velmi působivá je také zlatě žlutá odrůda
‘Goldrush‘, která roste ve srovnání s původním druhem do nižších rozměrů a podstatně pomalejším tempem.
Rostlin z pradávných období je ještě celá
řada, některé dokonce pěstujeme i v bytových podmínkách. Ale je tu ještě jedna skupina rostlin, která si zaslouží připomenutí.
Jsou to blahočety, jejichž vědecké jméno
Araucaria je odvozeno od chilského města
Arauco. Jsou to velké jehličnaté stromy,
které v dospělosti tvoří impozantní korunu
deštníkovitého tvaru. Tyto podivné stromy
obývaly planetu od konce druhohor až od
začátku třetihor. Do dnešních dob se za-

chovalo více druhů, pro venkovní pěstování
na našich zahradách však má význam
pouze jediný, a i ten pouze okrajově. Jedná
se o druh Araucaria araucana, který roste
v horských oblastech Jižní Ameriky. Vytváří
velké, pevné a pichlavé šupiny, jimiž se
brání zejména proti býložravým živočichům.
Dnes už to vypadá možná trochu úsměvně,
ale je pravděpodobné, že druh byl právě
kvůli těmto šupinám uchráněn před totální
likvidací býložravými veleještěry.
V našich podmínkách je to druh relativně
velmi citlivý a dá se pěstovat jenom v některých místech. Původně roste ve vysokých horách Patagónie, v lokalitách, kde
teplota často klesá dost hluboko pod bod
mrazu. Pro přežití rostliny je ovšem důležitá vysoká a stálá vlhkost vzduchu. Blahočety potřebují propustnou půdu s vyšším
obsahem humusu a rovněž stálou vlhkostí.
Pro mladé rostliny je důležité, aby byly částečně chráněny před přímým slunečním
svitem. Pro naše klimatické podmínky je
nejbezpečnější jejich pěstování ve velké
nádobě, která se na zimu přenese do prostor bez velkých mrazů, průvanu a prudkých teplotních výkyvů.

Text a foto
Ing. Pavel Chlouba

Araucaria araucana
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Zahrada

Řez ovocných

stromků a keřů

CÍLEM SPRÁVNÉHO ŘEZU OVOCNÝCH DŘEVIN JE VYTVAROVÁNÍ
PEVNÉ KORUNY S PRAVIDELNÝM A ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÝM
POČTEM VĚTVÍ. SPRÁVNÝM ŘEZEM VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM
OVLIVŇUJEME ROVNOVÁHU MEZI RŮSTEM A PLODNOSTÍ
V OBDOBÍ CELÉHO ŽIVOTA
OVOCNÉ DŘEVINY.

Druhy řezu podle období
Řez zimní provádíme v období vegetačního klidu zpravidla od února do doby
rašení.
Řez letní podporuje zvýšení plodnosti
a zpomaluje celkový růst stromů a zároveň nevyvolává tak intenzivní růst. Provádí se zpravidla v červnu až srpnu.
Řez ovocných stromů je jedním z nejnáročnějších úkonů v péči o tyto dřeviny. Zejména
v prvních letech po výsadbě rozhodujeme
řezem o tom, jak bude strom v dospělosti
vypadat a jak hojně bude plodit.

Druhy řezu podle účelu
Výchovný řez provádíme na jaře zpravidla
od prvního do pátého roku po výsadbě.
Hlavním cílem je vytvoření vhodného poměru mezi kořenovou a nadzemní soustavou; stromku tak usnadňujeme ujmutí po
výsadbě, protože při výsadbě ztrácí jednu
až dvě třetiny kořenů. Výchovným řezem
budujeme pevnou, vzdušnou a světlou korunu.
Udržovací řez aplikujeme v období nástupu stromu do plodnosti. Tento řez
zabezpečí vyrovnanou plodnost a fyziologickou vyrovnanost ovocných dřevin. Neprovádíme jej každý rok, ale zpravidla jednou za dva až tři roky.
Zmlazovací řez má za úkol prodloužit růst
a plodnost ovocných dřevin. Zmlazování je
intenzivní hluboký řez, při kterém se významným způsobem zmenší koruna, kořeny získají převahu a dosáhneme rychlejší
obnovy odstraněných větví. Požadovaného
efektu dosáhneme pouze u zdravých, nepřestárlých stromů.
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Kvalita nářadí rozhoduje
Finská společnost Fiskars nabízí širokou
škálu nářadí, které budeme na zahradě
potřebovat pro řez a úpravu stromů
a keřů. Můžeme začít základním, na zahradě nepostradatelným pomocníkem,
což jsou zahradní nůžky. Všechny

áš Hájek
Radí Lukníh
o prodeje,
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typy nůžek firmy Fiskars
jsou navrženy s důrazem na ergonomii a maximální snížení námahy
při práci s tímto nářadím.
Nůžky Fiskars využívají
unikátní převodový mechanismus, který zajišťuje maximální střižnou sílu. Čepele jsou z vysoce kvalitní oceli
zabezpečující dlouhou životnost bez nutnosti častého broušení a rovněž i držadla
jsou vyrobena z extra pevného polyamidu,
který je příjemný na dotek s dlouhou životností. Zahradní nůžky můžeme použít
k řezu větví až do průměru 26 mm.

Nůžky zahradní převodové
dvoučepelové 111540
l Rotační pohyb držadla umožňuje
současné zapojení všech prstů
l Unikátní převodový mechanismus
zajišťuje maximální střižnou sílu
l Nastavitelná vzdálenost držadel
l Speciální čepele z CrMoV oceli
potažené vrstvou PTFE
l Jednoduchý zámek

Tam, kde již běžné zahradní
nůžky nestačí, využijeme kategorii nůžek na silné větve. Tato
skupina nářadí obsahuje mnoho
výrobků, ze kterých si jistě vybere
každý uživatel. Nůžky na silné větve
využijeme na stříhání větví až do průměru 50 mm. Nůžky mají unikátní patentovaný mechanismus, který umožňuje stříhat s vynaložením třikrát
menší síly než u nůžek s klasickým
mechanismem, a to vše při zachování
ergonomie a lehkosti výrobku.
Nůžky na silné větve převodové,
háková hlava 112290
l Spodní čepel ve tvaru háku pro
stříhání tlustých, syrových větví
l Snadno uchopíte větev mezi
čepele
l Unikátní převod PowerGear
zvyšuje střižný výkon
l Technologie PowerStep
umožňuje stříhat větve v jednom
či více krocích

Nůžky zahradní profesionální 111960
l Vynikající ergonomická držadla tlumí
rázy a snižují únavu svalů
l Speciálně zakalená horní čepel
l Výměnná horní čepel
l Zářez pro stříhání drátů
l Regulovatelný přítlak čepelí se
zámkem
l Stříhají větve až do průměru 32 mm

Nůžky zahradní univerzální 115360
l Dvoudílná násada, tažná objímka
s neklouzavým povrchem
l Zarážka spolehlivě zastaví
posuvnou tažnou objímku, když je
náhle uvolněna a sklouzne zpět
l Dosah stříhání do výšky až 3,5 m
l K nůžkám lze připojit prodlužovací
nástavec 110460
Poslední skupinou výrobků, které použijeme k řezu, jsou bezpochyby kvalitní
pilky. Na zahradě oceníme zejména
lehké pilky s unikátním vysouvacím mechanismem s karabinou na opasek
a možností použití k řezu větví až do
průměru 120 mm.
Pilka zahradní Xtract velká SW75
123880
l Na řezání čerstvého dřeva
l Nový design s praktickou
zatahovací sponou na opasek
l Řeže při tahu
l Rukojeť s měkkým povrchem
SoftGrip pro pevný a pohodlný
úchop
l Bezpečnostní zarážka brání
sklouznutí prstů
l Délka čepele 255 mm

Ing. Miroslav Pavrovský
Nohel Garden, a. s.

Další velice oblíbenou skupinou jsou
univerzální nůžky, které představují
víceúčelový nástroj s vynikajícím dosahem do korun stromů a keřů. Můžete tak
stříhat ve výškách i těsně u země bez
nutnosti použití žebříku nebo naopak
nepříjemného sklánění.
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Semena

Novinky
z papírových sáčků
ZIMA JE SICE PRO ZAHRADU OBDOBÍM KLIDU A ODPOČINKU, PRO NÁS ALE ZNAMENÁ OBDOBÍ
PŘÍPRAV NA JARO A ČAS NÁKUPU SEMEN. MÁME PRO VÁS NĚKOLIK SKUTEČNĚ ČERSTVÝCH
NOVINEK, KTERÉ JSOU PRO VÁS NA STOJANECH V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH
PŘIPRAVENY UŽ NYNÍ.
žebernaté, po vyzrání jasně žluté s výbornou chutí. Dužina je máslovité konzistence
s nižším obsahem šťávy. Odrůda je vhodná
pro polní pěstování i fóliové kryty.

STRILLO F1
– cherry rajčata

GREEN ZEBRA
– skutečně zelené rajče

Malá, chutná rajčátka s vyváženým poměrem cukrů a kyselin jsme pro jejich chuť zařadili do kolekce „Pro mlsné jazýčky“. Toto
tyčkové třešňové rajče má plody o hmotnosti kolem 15 g. Plody jsou pevné a odolné

Toto rajče má v době zralosti zelenou
barvu, která mu ale nic neubírá na lahodné
chuti. Kulaté plody mají kolem 6 cm v průměru a váží cca 100 g. Dužina je i v době
zralosti jasně zelená, chuť je lahodná,
mírně pikantní a výrazně nakyslá, někdo
v ní cítí citronové tóny. GREEN ZEBRA je
tyčkové indeterminantní rajče, které se nároky a způsobem pěstování neliší od klasických tyčkových rajčat. Odrůda je středně
raná s dobrou úrodou.

Dužina je jasně oranžová, chutná. Slupka
je tužší než u klasického Hokkaida, plody
jsou ale díky ní lépe skladovatelné.

NUTRI-RED
– mrkev s obsahem lycopenu

YELLOW GAZI RIBBED F1
– žluté biftekové rajče
Letošní novinkou je tato odrůda žlutého biftekového rajčete. Vícekomorové plody
o hmotnosti 400-500 g jsou ploše kulovité,

k praskání, i navzdory tomu jsou ale velice
chutné a sladké. Rostlina nese dlouhé
hrozny s 15-18 plody. Je vhodná pro fóliovníky i polní pěstování, rezistentní k verticíliu, fuzáriu i háďátkům.

DELICA F1
– zelené HOKKAIDO
Tuto novou tykev bychom mohli nazvat „zelené Hokkaido“. Chuť je to první, co labužníci u této tykve oceňují, a někteří tvrdí, že
předčí i klasické oranžové Hokkaido. Ploše
kulovité tmavozelené plody se světlým žíháním dorůstají do hmotnosti kolem 2 kg.
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NUTRI-RED je tmavě červená, zašpičatěná mrkev dosahující délky 20-25 cm
a tloušťky 2-3 cm. Vegetační doba je od výsevu do sklizně asi 140 dní. Obsahuje antioxidant lycopen ve stejném množství jako
v rajčatech, ale při vaření toto barvivo neuvolňuje. Lycopen je silný antioxidant účinkující proti volným
radikálům v organismu, který působí
preventivně i obranně proti některým
civilizačním
chorobám. Odrůdu
doporučujeme vysévat až koncem
dubna a začátkem
května, je citlivější
k podchlazení mladých rostlin.

MURDOC F1
– tak trochu jiné zelí

GREENDISC
– barevné patizony

Špičaté zelí je v Českých zemích stále
spíše raritou. A přece je sladké, křehké
a šťavnaté, jemnější a stravitelnější než tradiční zelí kulaté. V horkých letních dnech
poskytuje kvalitní surovinu na saláty z čerstvého zelí, osvěžující a plné vitamínů.
MURDOC F1 je výnosná odrůda špičatého
zelí produkující velké hlávky středně zelené
barvy. Sklizeň je zhruba za 85 dní od výsadby. Je vhodná pro přímý konzum, průmysl i skladování.

Tento tmavozelený patizon je typicky keříčkovitý, netvoří boční výhony. Plod je menší,
plný a zakulacený s jemným rýhováním.
Slupka je tmavozelená již u mladých plodů.
Plně vyzrálé, na podzim sklizené plody můžete skladovat do poloviny zimy a postupně
zpracovávat. Druhou možností je pravidelná sklizeň mladých plodů v průběhu
léta. Tyto můžete
zpracovat stejně
jako cukety. Malé
a jemné plody můžete nakládat ve
sladkokyselém nálevu jako okurky.
Efektní a na talíři
chutná je naložená směs bílých,
žlutých a tmavozelených patizonků.

SERPENTINE
– muškátová tykev
Muškátová či chcete-li máslová tykev má
sytě oranžovou dužninu tužší konzistence,
která se výborně hodí polévek a nádivek do
drůbeže, do moučníků nebo jako zvláčňující příměs do těsta. Skvělá je k těstovinám

WINTERBOR F1 – netradiční
košťálová zelenina
Tato středně vysoká hybridní odrůda kadeřávku má tmavozelené, relativně jemné
listy, které velmi dobře odolávají mrazu. Kadeřávek tak můžeme sklízet čerstvý i v průběhu zimy a dopřát si tak přírodní vitamíny
– draslík, železo, beta-karoten, vitamín C.
Hodí se ke sklizni od září do března. V průběhu zimy listy méně žloutnou než u jiných
odrůd. List je tmavozelený, jemně zkadeřený a křehký.

Šrucha zelná
– téměř neznámá zelenina
Plevel? Nebo užitečná zelenina? Obojí. Velkolistá pěstována šrucha zelná se pěstuje po
celém světě jako výborná salátová zelenina.
Jí se čerstvá i tepelně zpracovaná, přidává
se do salátů, polévek nebo dušených pokrmů. Může se upravit jako špenát. Šrucha
je bohatým zdrojem vitamínů a antioxidantů.
Obsahuje vysoký podíl omega-3 mastných
kyselin (vyšší než jakákoli jiná listová zelenina), vitamíny A, C, B a karotenoidy, z minerálů hořčík, vápník, draslík a železo.

Náš tip:

Ing. Peter Gajdoštin
SEMO a.s.

Zajistěte si
zdravý výsev
Přípravek Previcur energy zamezí
rozvojí půdních hub a zabrání tak
obávané chorobě – padání klíčních rostlin. Výsevy budou zdravé
a budou skvěle prospívat.

i k rýži, můžete ji grilovat podobně jako lilek.
Připravíte z ní marmelády, džemy, džusy
a ve směsi s ovocem kompoty. SERPENTINE F1 je vitální plazivá odrůda. Semeník
je pouze v kyjovitě rozšířené vrcholové
části plodu. Dlouhý „krk“ plodu je tvořený
pevnou oranžovou dužinou oříškové chuti.
Plody jsou velmi vhodné na pečení, vaření
i smažení.
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Cibuloviny

Poslové jara
S RYCHLENÝMI HRNKOVANÝMI CIBULOVINAMI SE MŮŽEME
SETKAT V ZAHRADNICKÝCH CENTRECH ČI KVĚTINÁŘSTVÍCH JIŽ
V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE. TO JE VŠAK DOSTUPNÝ POUZE
OMEZENÝ SORTIMENT HYACINTŮ A NARCISŮ. OD KONCE LEDNA
JE ŠKÁLA DRUHŮ A BAREV JIŽ MNOHEM VĚTŠÍ. SPOLU
S PRIMULEMI JSOU RYCHLENÉ CIBULOVINY PRVNÍMI POSLY
JARA I V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH.

Lisá
Radí Eliška
da Lisý, Králův Dvůr

aranžérka, Zahra
ve 13cm hrncích od předního holandotěší
ského producenta, firmy Fiorile, která je
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Holland). Můžeme tak zaručit prodej cibulí nejvyšší kvality, které
podléhají velice přísným kontrolním procesům.
A co všechno prožije taková cibule, než se
zemní část odumírá, ale cibule v zemi předostane na prodejní stůl zahradnického
žívá a dále sílí. V červenci přichází sklizeň
centra a je připravena svými květy prozářit
a po vyorání jsou cibule dopraveny do firem
váš domov? Cibule jsou vysazeny do volné
zabývajících se jejich rychlením. Zde jsou
půdy na podzim a kryty slámou proti silným
nejprve uskladněny při vyšší teplotě (cca
mrazům. Zjara, obvykle v období mezi
25 °C), která zajistí založení květního zábřeznem a květnem, vykvétají, poté nadkladu uvnitř cibule. Od srpna začíná hrnkování a pokračuje plynule až do ledna. Nahrnkované cibule jsou po dobu 11-15 týdnů
uloženy při teplotě 9 °C. Po této chladné
periodě jsou již zcela připraveny přinést
nám svými pestrými květy nové poselství
jara.
Až si přinesete rychlenou cibulovinu domů,
dopřejte jí světlé místo bez poledního
slunce. Při nedostatku světla se budou
květní stonky zbytečně vytahovat. V chladnější místnosti, jako je chodba či ložnice,
vám vydrží kvést rozhodně déle než v teplém obývacím pokoji. Zalévejte pravidelně,
ale vyvarujte se přelití.
Nabídka rychlených cibulovin je opravdu široká a vám nic nebrání nechat vstoupit jaro
do vašich domovů ještě předtím, než jej přinesou sílící sluneční paprsky i do vašich
zahrad.

3

Zjara kvetoucí cibuloviny jako tulipány, narcisy či hyacinty jsou samozřejmě rostlinami
typicky venkovními. Díky procesu rychlení
cibulí se s nimi ale můžeme potěšit už
v předjarní době v našich domovech, kdy
ještě celá zahrádka spí přikryta pod sněhovou peřinou. Navíc radost z takové rostliny
jejím odkvětem nekončí – stačí odkvetlý
květní stonek odštípnout a pokračovat v zálivce i hnojení, dokud listy nezežloutnou.
Poté cibuli vyjmeme z hrnku a uložíme na
chladné a suché místo. Začátkem podzimu
přichází ten správný čas pro její vysazení do
půdy na zahrádce, abychom se napřesrok
mohli zase těšit z dalších květů – tentokrát
o něco později, ale zato v prostředí pro rostlinu původním.
V letošním roce jsme pro vás rozšířili nabídku rychlených cibulovin o nový sortiment

Daniel Veselý
Foto iBulb
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Cibuloviny od firmy Fiorile,
které vám nabízíme v našich zahradnických centrech
Tulipa greigii ’Red Riding
Hood’ – opravdové
ztělesnění krásy. Květy jsou
zevnitř šarlatově červené,
zvenčí karmínové a při bázi
černé, na 25-30 cm vysokém
stonku nad listy s bohatým
purpurovým proužkováním.
Skupina greigii tulipánů
obsahuje pouze zástupce
s panašovanými listy.
Dlouhokvetoucí a robustní
rostlina je vhodná též k řezu.

Tulipa ’Prinses Irene’ –
skutečný aristokrat mezi tulipány.
Majestátní lososovo-oranžový
květ s purpurovým žíháním
zaujme nejen na pohled svojí
zářivou barevnou kombinací, ale
také osloví váš čichový smysl
příjemnou vůní. Tato raná
odrůda dorůstá výšky 30-35 cm
a vyznačuje se silným stonkem,
který ji přímo předurčuje k řezu.
I ve váze dokáže dělat parádu
po dlouhou dobu.

Narcissus cyclamineus
’Jetfire’ – silně rostoucí
narcis, velice lehce
množitelný, na první pohled
zaujme zlatožlutým květem
s oranžovou korunkou.
S tímto kultivarem snadno
a rychle vytvoříme v zahradě
doslova zlatožlutou záplavu.

Narcissus triandrus ’Thalia’ –
historická odrůda z počátku
20. století zažívá v dnešní době
renesanci díky své jednoduché
eleganci. Trumpetové, čistě bílé
květy po dvou až třech na
35 cm dlouhém stonku jsou
vonné a obzvláště vyniknou ve
skupině více rostlin pohromadě.

Iris reticulata – drobný
kosatec dorůstající výšky
15 cm se nejlépe hodí do
skalek. Výrazný modrý květ
má žlutou kresbu na
okvětních lístcích, a tak se
pěkně vyjímá i na záhonech
ve skupinkách. Patří
k nejranějším cibulovinám.

Crocus flavus – tento šafrán
nemá pravou cibuli, drobné
cibulky jsou vlastně zploštělé
kulovité hlízy. Listy se často
vyvíjejí až po odkvětu jasně
oranžovo-žlutých květů, které
patří k jedněm z prvních
barevných poslů jara v zahradě.
Jde o velmi odolný druh.

Náš tip:
Výživa pro cibuloviny a hlíznaté rostliny
Také česnek, cibule, tulipány, narcisy a jiné cibuloviny potřebují kvalitní výživu, která podpoří u užitkových
cibulovin tvorbu silic pro pikantnější, výraznější chuť a aroma, a u okrasných cibulovin bohaté kvetení. AGRO
kapalné hnojivo na cibuloviny a hlíznaté rostliny s obsahem síry používáme ihned po výsadbě, u nepřesazovaných cibulovin velmi brzy na jaře, jakmile se objeví první špičky listů. Přihnojování ukončíme, jakmile začnou listy žloutnout. Přihnojením ihned po odkvětu podpoříme tvorbu velkých hlíz schopných kvetení v dalším
roce.
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Dekorace

Velikonoční věnec
I KDYŽ DO SVÁTKŮ JARA JEŠTĚ ZBÝVÁ NĚKOLIK TÝDNŮ, PŘINÁŠÍME VÁM S PŘEDSTIHEM NÁVOD NA
VÝROBU JEDNODUCHÉHO VELIKONOČNÍHO VĚNCE, JÍMŽ SI MŮŽETE OZDOBIT VSTUPNÍ DVEŘE
NEBO ZAHRADNÍ BRANKU.

Základem věnce je slaměná podložka. Použít můžete také polystyrenovou, ale slaměná není tak kluzká. Celou podložku
omotejte tenkým vrbovým proutím, do kterého vpletete vrcholové snítky zimostrázu
(Buxus). Kromě toho, že typicky voní,
dlouho neopadá a aranžmá tak bude
trvanlivější. Pro lepší fixaci můžete použít
drátěné skobičky.

Hotový základ dozdobíte podle vlastní fantazie. Řadu drobných dekorací vám nabízíme v prodejnách našeho Sdružení zahradnických center, ať už jde o barevná
plastová vajíčka, kuřátka, umělé květiny
nebo stuhy, peříčka a další přízdoby. Vybrat
si můžete pestrobarevnou směs, nebo naopak ladit celé aranžmá do jednoho tónu.
Pomocí tavné pistole snadno připevníte

všechny předměty na základ, nejlépe tak,
aby zakryly kovové skobičky. Na závěr připevněte na dolní část věnce stuhy tak, aby
po zavěšení splývaly volně dolů.
Po Velikonocích můžete věnec snadno rozebrat a dekorační předměty včetně slaměné podložky uschovat na příští rok.
Aranžmá a foto
Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
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Malí zahradníci

Řehořovic Řehoř řeže řeřichu!
Nezlámali jste si na krátké říkance jazyk? Tak to je dobře. A víte, děti, co to vlastně je řeřicha?
Tato bylinka vám vyroste z drobných semínek, která si můžete nasít kdykoliv za okno. Za pár
dní zaplní celou misku a maminka vám ji může přidat do polévky, salátu nebo na chléb
s máslem.

Pojďte si s námi vytvořit z řeřichy veselou dekoraci
na kuchyňské okno!
Budete potřebovat jen sáček semen zahradní řeřichy, prázdné skořápky
od vajec, lihové fixy a trochu zeminy nebo vatu. Než se pustíte do práce,
pomalujte si skořápky lihovými fixy, které nesmyje voda. Skořápky naplňte
do poloviny zemí nebo smotaným kouskem vaty, vysejte semínka a dobře
zalijte. Veselým hlavičkám narostou vlásky za několik dní.

Maminku určitě potěší srdíčko, které jí
vypěstujete z řeřichy.
Do květináče naplněného zemí vysejte semínka řeřichy
ve tvaru srdce. Lehce zasypte zeminou a dobře zalévejte.
Semínka vzejdou během několika dní.

Vylušti si tajenku!

Do skořápek si
můžete zasít také
semena trávy
a vytvořit si tak
trochu jiné
velikonoční
osení.
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Řeřicha v kuchyni
Řeřicha pochází ze severní Afriky a Přední Asie. Dnes ovšem roste po celém světě.
Mladé děložní lístky se používají se hlavně do salátů, polévek nebo pomazánek.
Nahořklá chuť čerstvých lístků připomínající ředkvičku nebo křen se výborně hodí
k vaječným pokrmům či tvarohu. Je vhodná do sendvičů nebo jen na chleba
s máslem. Řeřicha obsahuje spoustu vitamínů, pomáhá při ledvinových potížích,
zánětu močového měchýře, čistí dýchací cesty a podporuje trávení. Za oknem
ji můžeme na savém papíru nebo vatě pěstovat celý rok a mít tak stále po ruce
čerstvou zeleninu.

Polévka z hrášku a řeřichy
450 g mraženého hrášku, 80 g čerstvé řeřichy, 850 ml zeleninového
vývaru, šťáva a kůra z menšího citronu, 4 lžíce hustého bílého
jogurtu, sůl a pepř na dochucení
Všechny přísady kromě jogurtu vložte do mixéru a několik minut
mixujte, dokud nevznikne hladká směs. Pokud chcete, můžete ji
ještě ochutit. Pak už jen pokapejte jogurtem a podávejte.

Špenátový salát s řeřichou
100 g špenátových listů, 50 g řeřichy, 80 g nízkotučného sýra
cottage, sůl, lžíce olivového oleje, 10 g piniových oříšků, 1 lžička
vinného octa, 1/2 lžičky cukru, 1/2 lžičky tabaska, 1 malý stroužek
česneku, malá cibulka, bazalka
Listy špenátu a řeřichu omyjte. Z vinného octa, oleje, cukru,
tabaska, utřeného česneku a soli si připravte zálivku. Listy špenátu
a řeřichy smíchejte se zálivkou a připravte na talíř. Přidejte sýr
a cibuli a posypte sekanou bazalkou a piniovými oříšky.

Řeřichová pomazánka
100 g másla, 100 g taveného sýra, 1 hrst nasekané řeřichy, 1 hrst
nasekané pažitky, 3 bílky uvařené natvrdo, špetka soli, špetka
pepře, špetka Vegety
Máslo a sýr vyšlehejte do pěny, přidejte jemně nasekané bílky,
řeřichu, pažitku, sůl, pepř a vegetu. Všechno smíchejte a podávejte
s pečivem.
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Naši dodavatelé

Letničky z Chlumce
TAKÉ UŽ VÁS NĚKDY NAPADLO, KDE PRO VÁS NAKUPUJEME VŠECHNY ROSTLINY,
KTERÉ VÁM NABÍZÍME V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH? NĚKTERÉ
Z NICH POCHÁZEJÍ Z DOVOZU, VĚTŠINU VŠAK ODEBÍRÁME
OD TUZEMSKÝCH PĚSTITELŮ, KTERÉ BYCHOM VÁM V LETOŠNÍM ROCE
CHTĚLI NA STRÁNKÁCH ZPRAVODAJE PŘEDSTAVIT.
později podařilo. Manželé Kvapilovi a Zdeněk a Petr Nachlingerovi převzali asi čtyři
hektary pozemků, především venkovních
rašelinových polí pro pěstování azalek,
a dva hektary skleníků vybudovaných v polovině šedesátých let, z nichž některé
slouží dodnes.
„Jméno AZALEA nedostala nově založená
firma náhodně,“ vysvětluje Ing. Zdeněk
Nachlinger. „V předchozích letech bylo stře-

Jedním z našich nejstarších dodavatelů je
společnost AZALEA Chlumec. Byla založena 8.7.1992 s cílem odkoupit v rámci privatizace skleníkové středisko Chlumec
státního podniku Sempra Kadaň, což se
nakonec o dva roky
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disko centrem
pěstování azalek
v Československu,
z Chlumce pocházelo asi 70 procent všech azalek prodávaných na trhu
v ČSSR a velká část se exportovala.“
Po privatizaci provozovny bylo však nutné
náplň výroby změnit a pro reálné financování privatizací zadluženého podniku přejít
postupně na krátkodobé kultury. Prvním

krokem byla redukce objemu pěstovaných
azalek, protože převážně červená barva
květů přestala být hitem. Následovaly redukce pěstování pokojových rostlin a převahu postupně získávaly krátkodobé rostliny pro jarní a sezonní prodej, společně
nazývané „záhonové a balkonové rostliny“.
Doplňovaly je kvetoucí rostliny – primule,
netýkavky, bramboříky, vánoční hvězdy,
chryzantémy, které tvoří hlavní náplň výroby ve sklenících dodnes.
Podnikání ve výrobě květin nepatří obecně
mezi zvlášť výnosné činnosti, je zatíženo
velkými náklady na vytápění a ruční práci.
Potvrzuje to i Ing. Petr Nachlinger: „Trvalo
mnoho let, než jsme splatili privatizační
úvěr a nashromáždili prostředky pro modernizaci objektů. Modernizace probíhá postupně v rámci finančních možností, v současnosti je přestavěno asi 60 procent
pěstebních ploch. Nestavíme však skleníky
v pravém slova smyslu, ale bloky vysokých
fóliovníků s dvojitou nafukovanou fólií. Pěstitelské vlastnosti jsou se skleníky shodné,
ale uspoříme asi 35 procent tepla na vytápění. Hlavním důvodem je ale rozdíl pořizovacích cen ve prospěch fóliovníků. Pomohly také získané dotace z evropských
programů.“
Nově postavené pěstební plochy mají podstatně modernější technické vybavení, jsou
vybaveny vnitřním stínováním, automatizovanou závlahou a přihnojováním. Jedno
z oddělení má zatemňování, které umožňuje řízené pěstování fotoperiodicky aktivních druhů, jako jsou chryzantémy nebo
poinsécie. Část pěstebních ploch tvoří pojízdné stoly na kolečkách, které se naplní

rostlinami a vozíky po hlavní cestě nebo závěsnými jeřábovými vozíky se umístí na
své místo ve sklenících. Nosné dráhy na
zemi i ve střešním prostoru pro jeřábové
vozíky tvoří trubky topného systému.
Nové objekty jsou vybaveny aktuálně nejmodernějším systémem regulace klimatu,
jejíž nastavení není sice jednoduché, ale
umí výkonné i kontrolní funkce včetně
přivolání obsluhy k odstranění konkrétní
závady.
Další předností nových objektů je podstatné zlepšení přístupu světla k rostlinám
novým pláštěm. To se projevilo zlepšením
kvality vypěstovaných rostlin a podniku to
přineslo usnadnění prodejnosti kvalitnějších výrobků. Roční objem produkce je
téměř 1,5 milionu kusů rostlin.
AZALEA Chlumec s.r.o. je členským podnikem odbytového družstva CZ FLORA,
které zajišťuje odbyt velkým odběratelům v ČR a na Slovensko, mezi něž patří
i Sdružení zahradnických center. Logistiku
těchto dodávek zajišťuje dopravní firma
Flor-Express-Kadaň.
(red)

1,5 MILIONU
VYPĚSTOVANÝCH
ROSTLIN ROČNĚ JE
ZÁRUKOU JEJICH
KVALITY.
PŘESVĚDČTE SE
SAMI O DOVEDNOSTI
ČESKÝCH
ZAHRADNÍKŮ!

Ing. Petr Nachlinger
český pěstitel
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Ochrana rostlin

Předjaří na zahradě
AČ SE MŮŽE ZDÁT, ŽE JE ZIMA V PLNÉM PROUDU, MŮŽEME SE JIŽ ZAČÍT TĚŠIT NA JARO
A PŘIPRAVOVAT SE NA JEHO NÁSTUP. V ZAHRADĚ SICE JEŠTĚ VŠECHNO SPÍ, ALE I V TÉTO DOBĚ
JSOU PRÁCE, KTERÉ NESMÍME OPOMENOUT.
Vše začíná už v lednu časnými výsevy. Začínáme předpěstovávat papriky, jahody,
muškáty, někdo již také začíná s rajčaty,
i když je na ně ale ještě čas. Všechny tyto
rostliny jsou dosti náchylné k tak zvanému padání klíčních rostlin. Půdní houby
napadají kořenový krček klíční rostlinky
a způsobí její zalomení a uhynutí. Důležitá
je především prevence. Velkou pozornost
věnujeme výběru výsevního substrátu
(někdy nejlevnější neznamená nejlepší)
a výsev doplníme o přímou ochranu mladých
rostlinek přípravkem Previcur energy, který
zamezí rozvoji půdních hub a výsevy tak
budou skvěle prospívat.
Další z možností ochrany výsevů před houbovými chorobami je využití přípravku
Polyversum. Obsahuje speciální houbu,
která se živí jinými houbami vyskytujícími se
v jejím okolí. V případě použití přípravku Polyversum je třeba připravit substrát před
vlastním výsevem. Čtyři až pět dnů před samotným výsevem smícháme substrát s Polyversem, zavlažíme ho a necháme překrytý
ve výsevní misce třeba folií. Polyversum
začne obsazovat substrát, do pěti dnů jej vyčistí a můžeme vysévat.

V těchto dnech se nám mohou na pokojových rostlinách začít objevovat různí
škůdci, jako například puklice, molice nebo
mšice. Vyhovuje jim příjemně teplé pro-
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středí našich bytů a rychle se množí.
Ideálním řešením těchto problémů jsou insekticidní tyčinky Careo. Jednoduše je zapíchneme do květináče a celé tři měsíce
máme postaráno nejen o výživu rostlin, ale
i o škůdce, kteří by se na rostlinách mohli
vyskytnout. Careo tyčinky si dokážou poradit třeba i s červci a puklicemi, kteří jsou
chráněni proti účinku jiných přípravků svým
štítkem nebo vlnou, kterou vylučují.
Když je v únoru příjemná zimní teplota
kolem nuly, můžeme se pustit do průklestu
a řezu ovocných stromů. Vždy nám narostou větve, které musíme odstranit, a stromy
podporovat v násadě plodonosného obrostu. Nevyhneme
se proto každoročnímu pravidelnému
řezu ovocných dře-

vin. Kromě nůžek a pilky, což jsou nástroje
nepostradatelné pro každého ovocnáře, nesmíme zapomenout na Rosteto sadařský
balzám. Tento balzám je určen na zatírání
ran po řezu ovocných stromů. Na řezné
ploše vytvoří pružnou, prodyšnou membránu, která zamezuje nadměrnému vysychání dřeva, napomáhá rychlému hojení
a nedovolí dřevokazným houbám poškodit
ošetřené větve. Výborně se roztírá a urychluje hojení ran po řezu.
Pokud teploty v průběhu února začnou několik dní atakovat hranici 8 °C, měli bychom
prohlédnout broskvoně, jestli se jim nezačaly
nalévat vrcholové pupeny. Broskvoně totiž
na brzké oteplení reagují velice rychle
a pokud nestihneme správný okamžik, nepodaří se nám je ochránit proti kadeřavosti

broskvoní. Výborným pomocníkem proti
této chorobě je přípravek Kocide. Díky své
schopnosti dokonale ulpět na větvích
a odolávat dlouhodobě dešti je správnou
volbou v boji proti kadeřavosti. Ošetření přípravkem Kocide můžeme ještě v pozdější
fázi doplnit přípravkem Delan, který kromě
kadeřavosti můžeme využít například i proti
strupovitosti na jádrovinách.
Za příznivého počasí můžeme ošetřovat jádroviny přípravkem Jarní souprava, který
jabloně i hrušně zbaví přezimujících
škůdců, pokud je přes zimu neodstranily
sýkorky.

V letošním roce se můžete těšit i na několik novinek v sortimentu ochrany rostlin, například na přípravek Reldan 22, který spolehlivě vyřeší problém s obaleči a pilatkami
na jádrovinách a skvěle poslouží ve skladech a půdách s obilím proti pilousům,
nebo na úplně novou formulaci přípravku
Roundup s rychlým účinkem již do šesti
hodin po aplikaci.
David Brom
ZC s.r.o.

Na návštěvě

AZ Garden s.r.o.
DVA ROKY NEJSOU MOŽNÁ TAK DLOUHÁ DOBA, V ŽIVOTĚ ZAHRADNICKÉHO CENTRA SE ALE ZA
TAKOVÉ OBDOBÍ MŮŽE ODEHRÁT CELÁ ŘADA ZMĚN A VYLEPŠENÍ. TAK JAKO V PŘÍPADĚ
ZAHRADNICTVÍ AZ GARDEN, KTERÉ NA OKRAJI
PARDUBIC, DOSLOVA NA ZELENÉ LOUCE,
VYBUDOVALI V ROCE 2006 EVA A VÁCLAV
ROUDNÝCH. POVÍDALI JSME SI S NIMI NEJEN
O STÁVAJÍCÍCH NOVINKÁCH, ALE I O JEJICH
PLÁNECH DO BUDOUCNA.
Členy Sdružení zahradnických center jste se stali v roce
2011, v době, kdy jste za sebou měli už pět let působení na
trhu. Byl to pro vás přínosný krok?
V každém případě ano. Členství ve Sdružení je pro nás zárukou
úspěchu. Za ty dva roky jsme se naučili spoustu nových věcí, pochopili jsme, že prodejna musí mít určitý styl a řád, vylepšili jsme
trasu, kudy zákazníci prodejnou procházejí. Díky účasti ve Sdružení
jsme mohli také investovat do dalšího vzdělávání nejen nás samých,
ale i našich zaměstnanců, kteří jsou pak zákazníkům schopni poskytnout kvalifikovanou pomoc při výběru zboží.

Co se u Vás tedy za zmíněné dva roky změnilo?
Pokud jde o vzhled prodejny, zvětšili jsme zastřešenou plochu
o téměř dvojnásobek studenou přístavbou, kde nabízíme většinou
sezonní zboží. Významně se nám podařilo rozšířit sortiment dekorací a doplňků, máme nový chovatelský koutek s potřebami pro domácí mazlíčky a pyšní jsme také na nový chladicí box pro řezané
květiny.

Dříve jste řezané rostliny nenabízeli?

A živé rostliny? Nezapomněli jste na ně?
Určitě ne! Naši zákazníci si k nám už za pár týdnů začnou jezdit
pro letničky, které jsou naší specialitou. I když odebíráme zboží
také od českých i zahraničních pěstitelů, minimálně třetinu produkce tvoří naše vlastní výpěstky. Zákazníkům umožňujeme
nahlédnout i do pěstebních fóliovníků, aby věděli, v jakých podmínkách pro ně letničky pěstujeme. Tento systém nám umožňuje
připravovat každý rok určitý sortiment novinek, které velkopěstitelé
nabídnout nemohou.

Nabízeli, ale chladicí skříň byla umístěna v zázemí prodejny, což
zákazníky omezovalo ve výběru. Nový box je mnohem prostornější,
zákazníci do něho mohou vstupovat a květiny si prohlédnout
zblízka. A tady se vlastně dostáváme k další novince – loni v zimě
jsme poprvé objednávali řezané květiny přímo na holandské burze.
Slibujeme si od toho lepší kvalitu rostlin a zejména delší životnost.
Květiny se totiž hned po uříznutí zchladí na určitou teplotu, aby se
v nich de facto zastavil život. V této fázi se dostávají do našich zahradnických center a teprve poté, co si je zákazník odnese do teplého prostředí doma, znovu ožívají. Můžeme tak nabízet květiny,
které ve váze vydrží mnohem déle.

Máme své stálé zákazníky a jsme rádi, že ti k nám přivádějí své příbuzné a známé. Část produkce využijeme také k osázení nádob pro
výzdobu města Pardubice. To nás těší a zároveň zavazuje k dodržování určitých standardů. Nemůžeme nakoupit jen tak nějaké rostliny
a dát tak všanc svou pověst, naopak musíme přesně vědět, kdy a jak
jednotlivé druhy a kultivary rozkvétají, aby dělaly krajskému městu
vždy jen dobrou vizitku.

Čím novým překvapíte své zákazníky letos?

A jakou vizitku byste si přáli mít u svých zákazníků Vy?

Naším velkým úkolem je vybudování větší parkovací plochy, věříme, že se nám to letos podaří, protože zejména při sezonních akcích praská stávající parkoviště ve švech. Společně s ostatními
členy sdružení nabídneme zákazníkům nový koncept prodeje hnojiv od jednoho z našich dodavatelů. Loni jsme podobný projekt vyzkoušeli s prostředky pro ochranu rostlin a velmi dobře se ujal,
takže očekáváme stejný úspěch i s hnojivy.

Samozřejmě tu nejlepší! Budeme rádi, když se ke zhruba 62 000
platících zákazníků, kteří naše zahradnické centrum navštívili v loňském roce, přidají další a odnesou si od nás dobrý pocit z toho, že
za své peníze získali to nejkvalitnější zboží a profesionální radu.

Máte přehled o tom, kam rostliny od Vás putují?

Děkuji za rozhovor.
Michal Babor
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ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC, s.r.o.
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 – Černá za Bory
Tel., fax: 466 616 193

l

l Teplice

Most

ZAHRADNICTVÍ U KOPŘIVŮ, s.r.o.
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
Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
www.ferencik.cz
• U Kabelovny 370
373 67 Borek u Českých Budějovic
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

l Jičín

Líbeznice l

l

l Pardubice

l Praha

Králův Dvůr

l Blansko
l Šebrov
l Brno
Modřice l

Tišnov l
České Budějovice

l

Trhové Sviny

l

www.katalog-rostlin.cz
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Jaro rozkvétá už nyní
v našich zahradnických centrech…

