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Barevné schéma

Hnědá a bordó
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.

HNĚDÁ

je barva trpělivých a spolehlivých lidí, barva
země a pokory. Tuto barvu preferují lidé, kteří stojí nohama pevně
na zemi a umějí dobře hospodařit s penězi. Tato všední a nenápadná barva navozuje klid a důvěru.

BORDÓ napomáhá prožívat vášeň, zároveň poukazuje
na zralost, bohatství a inteligenci. Darujete-li květiny v barvě bordó,
darujete luxus a eleganci.

Rostliny s kombinací hnědá a bordó
Codiaeum ’Excellent’

Begonia elatior

Tato pokojovka známá také jako kroton
je ozdobná sice pouze listem, zato velmi
pestrým. Najdeme v něm i odstíny hnědé
a tmavě červené, ovšem pouze v případě,
že jej budeme pěstovat na světlém stanovišti bez přímého slunce, jinak se jeho listy
vybarvují nevýrazně. Kroton má rád zvýšenou vzdušnou vlhkost a teplo zdola,
takže se bude pěstovat dobře na stejném
místě jako orchideje. (1)

Každá z begonií okrasných květem má svůj
charakteristický vzhled a odlišné nároky. Můžeme je použít jako dárkovou květinu, která se
hodí se do každého interiéru. Begonia elatior
patří do skupiny víceletých begonií, přesto se
pěstuje jako krátkodobá sezonní rostlina.
Snáší i interiéry se sušším vzduchem, naopak
nevhodné je pro ni chladno, teplota by neměla
klesnout pod 20 oC. Zaléváme nejlépe do
misky odstátou vodou. (3)

Kalanchoe Calandiva

Phalaenopsis

Chcete se těšit z drobných, vytrvalých
kvítků? Potřebujete odolnou rostlinu se
snadným pěstováním a nenáročnou na
prostor? Kalanchoe a její nová odrůda
Calandiva je tou správnou volbou! Calandiva
se vyznačuje drobnými květy, připomínajícími květ růže. Bude se jí dařit na světlém
místě, snese i plné slunce, je nenáročná
na zálivku. V létě ji můžete přenést na terasu
či balkon. (2)

Také v této barevné kombinaci si můžete vybrat oblíbené můrovce. Pokud dodržíte jejich základní požadavky na pěstování – teplo,
vlhko, bez přímého slunce, světlo na kořeny
a zálivku ponořením květináče – budou zdobit váš byt řadu týdnů a určitě se dočkáte
i opakovaného kvetení.
Náš tip: vyberte si z nabídky rostliny
s dvěma výhony květů, jsou bohatější a kvetou déle. (4)
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Vriesea
Jedna z broméliovitých rostlin má ráda
světlé stanoviště s rozptýleným světlem,
vlhkým vzduchem a teplotou nad 18 oC.
V zimě nesnese nízké teploty. Zaléváme
měkkou, odvápněnou vodou přímo do
středu listové růžice. (5)

Guzmania
Také guzmánie je určena pro světlá místa
bez přímého slunce. V létě zaléváme vydatně do středu listové růžice, a to i po odkvětu, v zimě zaléváme minimálně. Nezajistíme-li rostlině dostatek vody
a vlhkosti, listy hnědnou. Guzmánie miluje
časté rosení. (6)
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pokora
klid, důvěra
luxus
a elegance
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Poznej svoji zahradu

Dřeviny

pro podzimní efekt
NASTUPUJÍCÍ PODZIM JE NA ZAHRADÁCH ČASEM VELKÝCH
ZMĚN. ROSTLINY KONČÍ SVOJI VEGETACI A POMALU SE
ZAČÍNAJÍ PŘIPRAVOVAT NA ZIMU. BAREVNÉ ZMĚNY SE TÝKAJÍ
PŘEDEVŠÍM OPADAVÝCH LISTNÁČŮ, KTERÉ DOKÁŽOU
ROZEHRÁT NEOPAKOVATELNÉ DIVADLO MĚNÍCÍCH SE BAREV
A PRODLUŽUJÍCÍCH SE STÍNŮ PUTUJÍCÍCH ZAHRADOU.

Symphoricarpos ‘Magical Candy’
Spolu s nimi se na barevném podzimu
můžou podílet i některé jehličnany, které
s nastupujícím chladem mění barvu svého
jehličí, nebo stále oblíbenější vřesy, které
se právě na podzim předvádějí v nejkrásnějších pastelových odstínech barevného
spektra.
Krásu vřesů si může dopřát snad skoro
každý. Tyto půvabné dřeviny sice vyniknou
nejlépe ve velkých skupinách, ale jejich prostřednictvím si můžeme vyzdobit i malou
keramickou nádobu na terase či při vchodu
do domu. Nejkrásnější podzimní efekty přinášejí starší rostliny, které už jsou narostlé
a vytvářejí větší, nepřehlédnutelnou hmotu.
Sílu těchto efektů neovlivňují ale jenom
rostliny samotné, ale také to, na jaké místo
byly vysazeny, jak dobře je můžeme pozorovat, a třeba i to, jak, ze které strany
a v jakou denní dobu na ně dopadají sluneční paprsky.
Vnímavější lidé se mohou těšit z mnoha
detailů, které podzim na zahradě vytváří.
Důležitou roli hraje světlo, které prokresluje
kontury rostlin a ještě více zvýrazňuje jejich
krásu. Žluté, oranžové a červené odstíny
měnících se listů pozorované v protisvětle
nabízejí krásné barevné efekty. Proto alespoň některé větší keře či stromy, které na
podzim vybarvují, by měly být vysazeny
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tak, aby rostly v ose mezi místem, odkud
se na ně budeme dívat, a místem, kde zapadá (či vychází) slunce.
K výborným dřevinám, které tento efekt vytvářejí, patří třeba japonské javory, ruj vlasatá ve všech dostupných odrůdách nebo
půvabná zmarlika kanadská (Cercis canadensis ‘Forest Pansy‘ nebo ‘Hearts of
Gold‘). Zajímavý je také zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum), jehož nevelké ledvinovité lístky se na podzim mění
do atraktivních žlutavě oranžových odstínů.
V době, kdy jeho drobné listí opadává a pokrývá půdu, okolím se často line příjemné
aroma, které někomu připomíná vůní čerstvých koláčů nebo karamelu. Tento efekt
voňavého listí je však vázán na průběh počasí – nejsilnější vůni rozvine za chladného
počasí v noci.
Kouzlo barevných listů nabízí mnoho dřevin,
které se jinak chovají na zahradě spíše
skromně a nenápadně. Mnoho druhů dřevin
se vysazuje na zahrady právě kvůli podzim-

Vřes v plném květu

Acer palmatum – podzimní efekt
ním změnám a silným efektům. K těmto dřevinám patří například některé druhy brslenů,
jejichž listy se těsně před opadem vybarví do
ohnivě rudých až extravagantně fialových
odstínů, a přitáhnou tak pozornost všech
návštěvníků zahrady. Snad nejvýraznějším
druhem je brslen křídlatý (Euonymus alatus) a jeho o něco menší odrůda ‘Compactus‘. Při vysazování těchto keřů počítejte
s tím, že bývají obvykle širší než vyšší, proto
jsou vhodné třeba pro výsadbu na místech,
kde potřebujeme vytvořit pohledovou bariéru nebo keřovou skupinu mezi trávníkem
a vyššími stromy. Tyto brsleny jsou velmi
skromné dřeviny a snadno se dají pěstovat

na slunečných či polostinných polohách
v každé běžné zahradní půdě. Z opadavých brslenů stojí za zmínku ještě druh
Euonymus planipes, který zase na podzim přináší barevně velmi atraktivní
plody.
Krása a rozmanitost plodů některých dřevin patří také k vážným důvodům, proč
i na tyto druhy myslet při plánování zahrady. Některé druhy okrasných keřů dokonce pěstujeme výhradně pro krásu
plodů. Jedním z představitelů těchto
dřevin je extravagantní krásnoplodka
(Callicarpa bodinieri ‘Profusion‘). Z celkem nenápadných květů se od začátku
podzimu na větvích tvoří malé kulovité
plody, jejichž barva v mírném klimatickém
pásmu snad nemá mezi rostlinami žádnou konkurenci. Plody krásnoplodky jsou
svítivě fialové, na rostlině vyniknou nejlépe v čase, kdy zůstanou větvičky holé,
bez listů.
V našich zahradnických centrech si však
můžete vybrat i mnoho dalších druhů
dřevin, jejichž plody patří k ozdobám rostlinné říše. Za zmínku stojí například
skromné hlohyně (Pyracantha), které se
pěstují v bohatém sortimentu. Jednotlivé
odrůdy se mohou lišit nejenom velikostí
a charakterem růstu, ale také barvou
plodů. Ty dozrávají ve žlutých, oranžových i červených odstínech.
Pro vřesoviště, skalky, ale i menší rodinné
zahrady se hodí na první pohled nenápadná nízká dřevina – libavka (Gaultheria
procumbens) s výrazně červenými plody.
I některé zdánlivě obyčejné keře se na
podzim právě díky plodům vybarví do
skvělých barev. Do této skupiny patří
třeba pámelníky (Symphoricarpos). Jejich nové odrůdy jsou zajímavými dřevinami pro běžnou rodinnou zahradu. Patří
sem třeba kultivary ‘Magical Sweet‘ či
‘Magical Candy‘, které se kromě barevných plodů vyznačují kompaktnějším
a méně bujným růstem.
Podzim může být deštivý i chladný, ale
obvykle také nabídne i mnoho krásných,
slunečných dnů, které si můžete ještě plnohodnotně užít. Ve společnosti krásných rostlin je život na zahradě ještě
mnohem příjemnější. Pokud se chcete
sami přesvědčit o podzimní kráse některých dřevin, přijeďte se inspirovat do našich zahradnických center. Pomůžeme
vám vybrat nejenom krásné, ale i vhodné
druhy přesně pro vaše podmínky.
Text a foto
Pavel Chlouba

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’

Skupina japonských javorů
v podzimním období

Euonymus alatus ‘Compactus’

Callicarpa bodinieri ‘Profusion’

Cercidiphyllum japonicum

Cottinus coggygria ‘Royal Purple’ + Acer palmatum ‘Sangokaku’ (v pozadí)
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Rostliny

Podzim patří

hvězdnicím

ZATÍMCO RANÉ HVĚZDNICE, KTERÉ JSME SI PŘEDSTAVILI V LETNÍM VYDÁNÍ ZPRAVODAJE, JSOU
SPÍŠE DOPLŇKEM NA KRÁSE, TO PRAVÉ OŘECHOVÉ SE ODEHRAJE AŽ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU.
OD ČERVENCE DO LISTOPADU NÁM PRÁVĚ ROD ASTER NEBOLI ČESKY HVĚZDNICE DOPLŇUJE
NAŠI RELATIVNĚ SPOROU EVROPSKOU KVĚTENU VYČERPANOU LUČNÍM KONCERTEM ZAČÁTKU
LÉTA. NE NÁHODOU SE PROTO MOHOU PYŠNIT TITULEM TRVALKA SEZÓNY 2013.

Aster novi-belgii ’Octoberdawn’
Hvězdnice druhé poloviny roku představují
famózní škálu barev, velikostí květů i výšek
– od úplných trpaslíků na obrubách do
15 cm až po kousky, v nichž se budeme
brodit minimálně po krk.

Jaké jsou pozdní hvězdnice?
Zahradní astry přinášejí pestré květy
v mnoha druzích a zejména bohatě šlechtěných kultivarech. Mnohé z nich se objevily
v sortimentu docela nedávno, a tak se s jejich nároky a možnostmi teprve seznamujeme. Od září nakvétají americké sestry letních aster a tato nabídka je skutečně velice
široká. Zejména tzv. „belgičanky“ (Aster novibelgii) a „angličanky“ (Aster novae-angliae)
daly vzniknout desítkám kultivarů. Známá je
také pěstitelská skupina Dumosus Group,
kterou bývají označovány nízké odrůdy „belgičanek“. Princeznami jsou pak drobnokvěté
hvězdnice Aster ericoides snášející sušší
půdy a hybridy Aster pringlei odolné proti
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padlí. Z obou byla vyšlechtěna celá řada
velmi atraktivních kříženců moderních kultivarů. Ty nejzáhadnější hybridy řadíme dnes
do skupiny příhodně nazývané Universe
Group. K druhovému bohatství je nutno přičíst ještě pěknou řádku zajímavých botanických druhů, které přinášejí zejména statné
solitéry a pěkné textury do kompozic.
V astrách lze nalézt skutečně rostliny pro
každou situaci. Kvítky mívají průměr od jednoho do osmi centimetrů a vzhled „hvězdy“
je umocněn různou šířkou plátku či jejich
počtem.
Barevně řadíme astry spíše do studeného
spektra. Jejich květy mohou být bílé, růžové, lila, modré až fialové včetně karmínově růžových až rudých tónů.

Kde se podzimním astrám daří?
Většina hvězdnic miluje slunce, ale úpal
a přísušek jen výjimečně. Nejběžnější kultivary vyžadují obvykle zalévaný záhon.
Pro extrémní stanoviště včetně stínu bude

Aster novae-angliae ’Barr’s Pink’

výběr skromnější. Kromě nároků, výšky či
barvy květů se ovšem lze soustředit i na
texturu rostlin (A. pilosus) nebo i zabarvené
olistění (A. lateriflorus). Většinu druhů lze
snadno dělit a dobře se i sejí.
Na záhoně je vhodné astry umisťovat s vědomím jejich vzrůstu a kombinovat s druhy
podobné výškové kategorie. Vyšší druhy
lze udržet v kompaktním tvaru zkrácením
stonků na obvodu trsu na začátku léta
zhruba o polovinu. Znovu obrazí, celý trs
zpevní a protože budou nakvétat později,
prodlouží dobu kvetení. Trsy hvězdnic ladí
v rabatech s většinou klasických peren. Do
barevné kombinace doplňují skvěle remonty třapatkovek, zápleváků, floxů a dalších dohasínajících letních peren. Výtečně
se potkají s vysokými rozchodníky, zlatobýly, rozrazilovci, himálajskými rdesny
a rytmem vysokých trav. Poslední kvetoucí
astry (A. pilosus var. pringlei) předají štafetu zahradním listopadkám.
Kmen Irokézů používal „angličanky“ coby
bylinu lásky či pro oživení stavu vědomí.
Pravdou je, že kdo pozná krásu jejich barevných trsů, zamiluje si je. Třeba si díky
nim uvědomíme tu nádheru kolem. Hvězdnice v plném květu je totiž skutečně nepřehlédnutelnou hvězdou zahrádky.

Český spolek perenářů
www.pereny.info

Aster novae-angliae ’Rudelsbahn’

Aster pringlei 'Monte Casino'

Aster dumosus

Aster dumosus ’Veilchenkönigin’

Hvězdnice s plaménkem a okrasnou
trávou

Aster dumosus 'Silberteppich', Aster
novi-belgii 'Porzellan' a Aster novi-belgii
'Dauerblau'

Aster novae-angliae ’Barr’s Pink’

Aster laterifolius 'Lady in Black'

Aster novi-belgii ’Karminkuppel’
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Cibuloviny

Vybarvěte si jaro žlutě
NARCIS PATŘÍ MEZI TRVALKY, KTERÝM SE ŠKŮDCI UŽ Z DÁLKY VYHÝBAJÍ. JE VELMI NENÁROČNÝ – POKUD
MU DOPŘEJEME DOSTATEK SLUNEČNÍHO SVITU, STANE SE V ZAHRADĚ VÝBORNÝM SPOLEČNÍKEM
OSTATNÍM CIBULOVINÁM, TRVALKÁM, LETNIČKÁM I KVETOUCÍM KEŘŮM. SVÉ NEZAMĚNITELNÉ KOUZLO
VŠAK MAJÍ TAKÉ NARCISY VYSÁZENÉ SAMOSTATNĚ VE SKUPINKÁCH DO ZÁHONU NEBO JEN TAK LEDABYLE
ROZESETÉ V TRÁVNÍKU. A CO TEPRVE, KDYŽ JSOU VŠECHNY ŽLUTÉ!

Aby vaše příští jaro v zahradě bylo opravdu
žluté, nesmíte zapomenout cibule vysadit
ještě letos. Narcisy potřebují pro zakořenění vyšší teplotu a delší dobu než ostatní
cibuloviny, proto s výsadbou rozhodně neotálejte. Optimální termín je druhá polovina
září!

’’Dutch Master’

’February Gold’

Náš tip:

’Saint Keverne’

’Standard Value’

’Tête a Tête’

’Tamara’

’Quail’

Taková zlatožlutá záplava, to je pastva pro
oči, obzvláště po šedivé a ponuré zimě. Mix
deseti různých žlutých odrůd narcisů,
exkluzivně vybraných pro naše zahradnická centra, vám zajistí takovou podívanou od konce února až do začátku května.
Pečlivě vybrané odrůdy totiž nakvétají postupně – nejprve rané jako jsou ’February
Gold’ nebo ’Tête a Tête’ a nakonec velmi
pozdní, například ’Saint Keverne’ nebo
’Standard Value’.
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Daniel Veselý
Foto iBulb a archiv

Mix Žluté jaro obsahuje tyto odrůdy:
’February Gold’ – velmi raný, výška 20 cm
’Tête a Tête’ – raný, výška 15 cm
’Gold Crest’ – raný, výška 45 cm
’Quail’ – střednědobý, výška 25 cm
’California’ – střednědobý, výška 55 cm
’Dutch Master’ – střednědobý, výška 45 cm
’Tamara’ – střednědobý, výška 50 cm
’Jersey Master’ – střednědobý, výška 55 cm
’Saint Keverne’ – pozdní, výška 55 cm
’Standard Value’ – velmi pozdní, výška 50 cm

Praktickou pomůckou pro výsadbu cibulovin jsou plastové košíky, které
chrání cibule proti myším. Umožní
vysadit všechny cibule do správné
hloubky a také při jejich vyjímání
z půdy půjde práce lépe od ruky.

Balkon a terasa

Čas pro podzimní barvy
NÁVRAT Z LETNÍ DOVOLENÉ MNOHDY SKÝTÁ NEMILÉ PŘEKVAPENÍ
V PODOBĚ USCHLÝCH LETNIČKOVÝCH TRUHLÍKŮ NA OKNECH,
BALKONECH ČI TERASÁCH, ALE NA VYSAZOVÁNÍ DRUHÉ VLNY
LETNIČEK JE JIŽ PŘÍLIŠ POKROČILÁ DOBA. SITUACI S PŘEHLEDEM
ZACHRÁNÍ SVÝMI PESTRÝMI BARVAMI NAPŘÍKLAD HEBE, OKRASNÉ
PAPRIKY, OKRASNÉ ZELÍ,
DRÁTOVEC NEBO TŘEBA TAKÉ
BRAMBOŘÍK, JEJICHŽ ČAS PRÁVĚ
NADCHÁZÍ A KTERÉ ZAČÍNAJÍ
POMALU PLNIT PRODEJNÍ STOLY
ZAHRADNICKÝCH CENTER.
Z celé řady rostlin, které si v našich prodejnách můžete vybrat pro osázení nádob na
podzimní terasu či balkon, vybíráme jen několik druhů, které by neměly uniknout vaší
pozornosti.
Hebe x andersonii je růžově či fialově kvetoucí keřík, který vynikne jako solitéra ve větším okrasném květináči. Velkou parádu
udělá ale také menší rostlina v kombinaci
s dalšími podzimními druhy. Tento druh je
jedním z mnoha zástupců rodu hebe pocházejících povětšinou z Nového Zélandu.
Vzhledem k nízké mrazuodolnosti je hebe
v našich podnebných podmínkách rostlinou
sezonní a obvykle nepřezimuje. Květy však
krášlí rostlinu až do prvních listopadových
mrazíků, především pokud poctivě odstraňujeme ty již odkvetlé. Jde o druh poměrně
nenáročný, vyžadující přistíněné až plně osluněné stanoviště s pravidelnou zálivkou (na
plném slunci jednou za dva až tři dny). Substrát by měl být písčitý, jílovitý, s alkalickou
až neutrální reakcí. Hnojivo pro balkonové
rostliny jednou za dva týdny bude jenom prospěšné. Rostlina je velmi dekorativní i nekvetoucí, a to především její panašované
formy s krémovozelenými listy. Rostliny nejvyšší kvality nesou značkou Addenda a nabízíme je v různých velikostech květináče od
10,5 až po 27cm. Novinkou posledních let je
pak HebeDonna, řada vyšlechtěná pro ještě
větší násadu květů a vyšší odolnost k prvním podzimním mrazíkům.
Také brambořík, který většina z nás pěstuje
jako pokojovou rostlinu, můžeme směle vysadit do podzimního truhlíku. Nejlépe se
k tomu hodí bramboříky označované jako
„patio“, například speciálně vyšlechtěná řada
Autumn Dreams. Pochmurné podzimní dny

Paprika

Okrasné zelí

Drátovec
prozáří širokou paletou barev
Hebe
svých květů, která je ještě
umocněna šedo-stříbřitou kresbou na
listech. Vystačí si tak i sám v okrasné nádobě, ale stejně dobře jej lze kombinovat
v truhlíku s dalšími podzimními druhy.
Okrasné papriky a okrasné zelí jsou rostlinami, které pořídíte za poměrně malý
peníz, avšak v truhlíku či jiné nádobě s podzimní kompozicí odvedou díky svým pestrým barvám velikou práci, a tak by neměly chybět na žádném balkonu ani terase.
Stříbřitě šedý drátovec (Calocephalus) se
výborně postará o klidový předěl mezi barvami. Svými netradičními drátovitými listy
navíc ozvláštní celou kompozici.

Náš tip:

Bramboříky
Podzimní rostliny sesazujeme v nádobách
blíže k sobě. Na rozdíl od letničkových výsadeb totiž již nebudou přirůstat a porost
tak bude od začátku pěkně zapojený.
Opatrně také s využíváním samozavlažovacích truhlíků pro podzimní výsadby – při
poklesu teplot pod nulu koncem sezony
hrozí, že voda uvnitř zamrzne.
Daniel Veselý

Pokud budete podzimní rostliny vysazovat už
koncem léta, přidejte do truhlíků i několik cibulek ocúnu. Jeho růžové až fialové květy vykvetou na podzim a postarají se o nápadný akcent.
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Balkon a terasa

Léto končí,

střídání stráží!

KDO SE DOBŘE STARAL O SVOJE LETNIČKY V TRUHLÍCÍCH A NÁDOBÁCH, TOMU BUDOU PILNĚ KVÉST
AŽ DO PRVNÍCH MRAZÍKŮ. PRO OSTATNÍ A ZÁROVEŇ PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ RÁD ZMĚNU A MUŠKÁTY
A PETUNIE UŽ HO PRO LETOŠEK OMRZELY, MÁME V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH
CENTRECH PŘIPRAVENU NOVOU KOLEKCI ROSTLIN, KTERÉ DO SVÉ
KRÁSY DOSPÍVAJÍ KONCEM LÉTA A NA PODZIM.
druhu a kultivaru zelené s červeným žilkováním, temně rudé až hnědé nebo třeba
karamelové.
Díky neutuchající snaze šlechtitelů se
mohou v nádobách dobře vyjímat i rostliny, které ještě nedávno patřily kvůli své
výšce jen do záhonů. Bohatý je například
sortiment jiřinek, které nabízíme už nakvetlé a které si můžete snadno přezimolice
ví Dvořák a syn, Tep
vat, vybrat si můžete i ze zakrslých odrůd
aranžérka, Zahradnict
hvězdnic nebo chryzantém.
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vůní a
terase bez práce.
dzim..
(re)
právě jen po

vá
Radí Magdaléna Břízo

O některých druzích jsme se zmínili už
v článku na předcházející straně, spektrum
je však mnohem bohatší. Ať už se rozhodnete vysazovat do truhlíků nebo dáte přednost menším nádobám, nemusíte se omezovat jen na sezonní rostliny, ale směle
můžete sáhnout i po menších trvalkách,
případně obě skupiny kombinovat.
Na podzim rozehrávají svou symfonii barev
především vřesovištní rostliny a budou zdobit zahradu či terasu až do zimy. Nemusí jít
jen o vřesy či vřesovce v nespočtu odrůd
a nejrůznějších barvách, ke slovu se dostávají i jiné kyselomilné druhy jako je třeba
libavka. Výborně se budou doplňovat
s rostlinami, které jejich barevné akcenty
trochu zklidní – okrasnými trávami, drátovcem nebo třeba dlužichou, úžasnou trvalkou, která kromě svých filigránních květů
zdobí i svým olistěním. To může být podle
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Dlužicha a okrasné papričky

Hvězdnice

Jiřinky

Dlužichy, vřesovce a dochan

Okrasné zelí, libavka a drátovec

Hvězdnice

Dlužicha a vřesovec

Kalanchoe, dochan, okrasné papričky, hebe, v pozadí hortenzie

Dlužicha, v pozadí hvězdnice
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Zahrada

Podzimní péče

o trávník a okrasné dřeviny
POMALU NÁM KONČÍ PRÁZDNINY A NÁS ČEKÁ TĚŽKÉ OBDOBÍ – PŘIPRAVIT TRÁVNÍK A OKRASNÉ
DŘEVINY NA NADCHÁZEJÍCÍ ZIMU. V TOMTO OBDOBÍ SE SICE ZAHRADA ZAČÍNÁ CHYSTAT NA
DLOUHÝ SPÁNEK, ALE MY BYCHOM ZASPAT ROZHODNĚ NEMĚLI. JE PŘED NÁMI SPOUSTA PRÁCE,
KTEROU SI ZAHRADA URČITĚ ZASLOUŽÍ, A HLAVNĚ: PO ZÁSLUZE SE NÁM NA JAŘE ODMĚNÍ!
Co s trávníkem na podzim?
S příchodem podzimu se potřeby trávníku na
zahradě výrazně změní. Dokud tráva přirůstá, což je podle počasí asi do konce října,
trávník je třeba i nadále sekat. Při posledním
sečení by výška posečeného trávníku neměla být příliš nízká. Hrozilo by vymrzání.
Pravidelně také uklízíme spadané listí. V případě, že se i v tuto dobu objeví v trávníku
holá místa, není nic ztraceno. Pomůže nám
FLORIA Trávníková náplast 3 v 1 – unikátní směs speciálního substrátu, hnojiva
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a travního osiva. Stačí ji jen nasypat namísto, zalít a do tří týdnů je trávník opravený.
Abychom trávník i v této době udrželi v dobré
kondici, je vhodné travnatou plochu provzdušnit pomocí vertikutátoru. K tomu lze
použít speciální vertikutační hrábě nebo vertikutátor. Nože vertikutátoru bezpečně odstraní z trávníku již odumřelou travní plsť
a umožní přístupu vody, vzduchu a živin do
trávníku.
V tomto období i nadále trávník přihnojujeme, ale použijeme již speciální podzimní

trávníková hnojiva bohatá na draslík. Na
výběr je široká škála podzimních trávníkových hnojiv od AGRO CS. Vhodnou volbou
je FLORIA Trávníkové hnojivo PODZIM
s vysokým obsahem draslíku (46 %)
anebo AGRO Podzimní trávníkové hnojivo, které je v nabídce ve více velikostech
a ocení ho hlavně pěstitelé, kteří mají větší
zahradu – 250 až 500 m2. Běžné trávníkové
hnojivo nahradíme podzimním nejdříve na
konci srpna. Přihnojování ukončíme podle
počasí, přibližně v první polovině října.

Ideální je aplikovat podzimní trávníkové hnojivo po vertikutaci v dávce 20 g/m2 – buď rozhozem z ruky, nebo s použitím posypového
vozíku. Počet dávek se liší od typu hnojiva.
Trávníkové hnojivo z řady FLORIA je natolik
bohaté na draslík, že stačí pouze jedna aplikace. Hnojivo řady AGRO je vhodnější aplikovat dvakrát v měsíčních intervalech.
Po aplikaci hnojiva trávník dostatečně zavlažíme, aby došlo k aktivaci živin.
Podzimní trávníková hnojiva zocelí kořeny
trav, pletiva vyzrají a trávník tak přečká zimu
bez úhony a na jaře se pak brzy obnoví.
Právě včasná péče o trávník na podzim je
prevencí výskytu houbových chorob jako
například plísni sněžné.

Nezapomeňte ani na okrasné
dřeviny
I okrasné dřeviny potřebují naši péči a dobré
zabezpečení před zimou, aby nedošlo k jejich
poškození či úplnému zničení. V letošním roce
bylo celé vegetační období bohaté na dešťové
srážky a okrasné rostliny získaly nebývale bohaté přírůstky letorostů, a právě ty je potřeba
zejména ochránit proti vymrznutí. Tu nejlepší
péči jim zajistí hnojiva bohatá na draslík – zpomalí až zastaví růst a více než na prodlužování výhonů se soustředí na vyzrávání dřeva.
Pouze takové dřevo je totiž schopno přečkat
zimu a odolat silnějším mrazům. Pro dobré
vyzrávání je potřeba především dostatek
draslíku a naopak minimum dusíku. Nejoblíbenějším hnojivem je šampion mezi hnojivy
– KRISTALON Podzim. Kdo rád pracuje
s kapalným hnojivem, může použít AGRO
Kapalné hnojivo PODZIM. U obou hnojiv se
aplikace provádí zálivkou na list nebo ke kořenům rostlin; aplikace na list je pro rostliny výhodnější – živiny jsou přijímány a zpracovány
rostlinnými pletivy okamžitě. Ten, kdo raději
hnojivo aplikuje rozhozem, najde letos v našich zahradnických centrech novinku – AGRO
Podzimní hnojivo pro jehličnany a jiné
okrasné dřeviny. Jedná se o granulovanou
formu, která se jednoduše rozhodí v okolí dřevin a lehce zapracuje do půdy. Živiny se uvolňují pozvolna po dobu tří týdnů. Aplikace
všech podzimních hnojiv se i v případě okrasných dřevin provádí od konce srpna minimálně dvakrát, a to až do poloviny října.
Nezapomeňte tedy svůj trávník a okrasné
dřeviny dostatečně „nadávkovat“ draslíkem
– přežijí v pohodě zimu a na jaře vám opět
přinesou radost a pohodu jako v letošním
roce!
Jiří Janeček
Agro CS a.s.
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Houby

Fenomén:

Domácí pěstování hub
HOUBAŘI JÁSAJÍ: KONEČNĚ PŘIŠEL PODZIM A S NÍM ČAS, KTERÝ ZNAMENÁ PRO KAŽDÉHO
NADŠENÉHO PŘÍZNIVCE HUB A HOUBOVÝCH JÍDEL DOSLOVA ŽNĚ. KDYŽ SE POČASÍ VYDAŘÍ,
ODNÁŠEJÍ SI HOUBAŘI Z LESA PLNÉ KOŠÍKY ZDRAVÝCH A VOŇAVÝCH HUB. ALE CO TŘEBA ZAJÍT
SI PRO HOUBY DO SKLEPA MÍSTO DO LESA? ŽAMPIONY, HLÍVY, BEDLY, LÍMCOVKU A ŘADU
DALŠÍCH DRUHŮ SI TOTIŽ MŮŽETE VYPĚSTOVAT SAMI.
plodnice. V této fázi je třeba zajistit teplotu
pod 18°C (v závislosti na druhu pěstované
houby).

Houby lze pěstovat na zahradě i na čerstvě
pořezaném dřevě listnatých stromů
Domácí pěstování hub zažívá v Evropě
v současné době velký boom. Zvýšený
zájem je způsoben nejen obecným trendem samozásobitelství potravinami, ale
také zájmem o poznávání růstu houbových
kultur a jejich medicínských vlastností.
Nejjednodušším způsobem je zakoupit si
substrát s hlívou ústřičnou nebo žampiony
jako hotový balík v plastové fólii. Vzhledem
k druhové rozmanitosti lze pěstovat houby
v domácích podmínkách celoročně. Je
však třeba mít na zřeteli, že prakticky všem
druhům hub musíme pro jejich zdárný vývoj
zajistit dvě odlišné podmínky:

Tyto dva požadavky jsou pro domácí pěstování hub limitující a pokud se nám nepodaří tyto podmínky vytvořit, nemůžeme počítat s tím, že houby porostou.
Velkou výhodou jsou starší, podsklepené
stavby. Vlhkostní a teplotní podmínky ve
sklepech jsou pro houby ideální a můžeme
v nich houby pěstovat celoročně. Naprosto
nevhodné jsou naopak skleníky, fóliovníky
či pařeniště.
Ale co když sklep nemáme? Ani pak se nemusíme hub vzdávat, jen si musíme vybrat
vhodné období v roce. Ideální je období
mezi zářím a květnem, kdy je pěstování

1. Vyšší teplota na startu. Při prorůstání
mycelia do pěstebního substrátu musí být
zajištěna teplota v rozmezí 20-25°C. Při
teplotách okolo 24°C rostou mycelia rychlostí až 3 mm za 24 hodin. Nižší teploty
znamenají výrazně pomalejší růst, při teplotách nad 30°C mycelia přestávají růst.
2. Nižší teplota při růstu. Jakmile substrát
úplně proroste myceliem, začnou se tvořit
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hub výrazně jednodušší a pěstební substráty lze v této době navíc zakoupit v zahradnických centrech.
V našem zeměpisném pásmu se nejvíce
pěstují žampiony, hlívy, shiitake, ale lze
pěstovat i polničku, límcovku, ucho jidášovo, vatovec, bedlu apod. V domácím
pěstování hub se otevírají nové možnosti
především pak očkováním ušlechtilých mycelií do kmenů, pařezů a větví stromů.

Šiitake

Houby na špalcích

Čerstvě aplikovaná kolíčková sadba

Jinou možností je pěstování hub na dřevě
listnatých stromů. Druh zvolíme podle toho,
jaké houby budeme chtít pěstovat. V zásadě je třeba používat čerstvé, pokácené
v době vegetačního klidu. Starším dřevem

nebo pařezy nedokáže houbové mycelium prorůst! V krajním případě můžeme použít i špalky z loňského podzimu, ale musíme je namočit na
několik dnů do vody. Několik let starému dřevu, které může být již osídleno jinými druhy hub ani namočení ve
vodě nepomůže.
Dřevěné špalky očkujeme zpravidla na
jaře a v předjaří, pokud však zajistíme
dostatečnou vlhkost a teplotu, můžeme
aplikovat sadbu v průběhu celého roku.
Kolíčkovou sadbu očkujeme do vyvrtaných otvorů vrtákem na dřevo o průměru 9 mm. Vyvrtáme-li otvor větší,
nedostane se podhoubí vyrůstající
z kolíčku do těsného kontaktu s okolním dřevem a navíc otvor rychle vyschne. K udržení vlhkosti v očkovacím
otvoru se osvědčilo zalepení otvoru naočkovaného sadbou měkkým voskem.
Nesmíme zapomínat ani na dodržení
čistoty – očkovací otvory nesmějí být
znečištěny zeminou a se sadbou manipulujeme vždy čistýma rukama.
Důležité je, aby během prorůstání bylo
dřevo ve vysoké vlhkosti, a to buď ve
vlhkém sklepě nebo zabalené do polyetylénových pytlů nebo fólie. Trochu
složitější, ale spolehlivější je postavit
naočkované dřevo do PE pytle na čistou cihlu zalitou vodou. V uzavřeném
pytli má pak podhoubí ideální podmínky k dalšímu růstu po dobu několika měsíců.
Mycelium prorůstá dřevem v optimálních podmínkách od dubna do září,
kdy jsou špalky obrostlé bílým podhoubím. Pak je zapustíme z jedné třetiny do jamek na stinném místě
a občas zalijeme. Takový špalek plodí
v závislosti na druhu dřeva tři až pět let
– na tvrdém dřevu déle, na měkkém
dobu kratší.
Podobným způsobem lze pěstovat
hlívu ústřičnou a citrónovou, polničku
topolovou, ucho Jidášovo či šiitake.
Řada z nich má kromě zajímavé chuti
i řadu léčivých účinků. Hlívu se doporučuje konzumovat při zvýšeném obsahu cholesterolu v krevním séru, zvýšeném krevním tlaku, snížené imunitě
a snížené srážlivosti krve. Šiitake také
zvyšuje imunitu, má protirakovinné
a protivirové účinky.
Ing. Ivan Jablonský, Jiří Václavík
Nohel Garden a.s.
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Ovoce

Vysaďte si jahodník
PRÁVĚ V TÉTO DOBĚ VÁM V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH CENTRECH NABÍZÍME SAZENICE
JAHODNÍKU PRO LETNÍ VÝSADBU. JAHODNÍK VYSAZENÝ V SRPNU A ZÁŘÍ MÁ DOSTATEK ČASU NA
KVALITNÍ ZAKOŘENĚNÍ A ZESÍLENÍ PŘED PŘÍCHODEM ZIMY
A DOKÁŽE SE NEJEN PŘIPRAVIT NA PLNOHODNOTNOU ÚRODU,
ALE JE I DOSTATEČNĚ RŮSTOVĚ VYBAVENÝ NA PŘEČKÁNÍ
DRSNÉ ZIMY. ŽIVOTNOST JAHODNÍKOVÉHO ZÁHONU SE TAK
PRODLUŽUJE O JEDEN ROK A ZVYŠUJE SE VÝNOS SKLIZENÝCH
PLODŮ OPROTI VÝSADBĚ NA JAŘE.
Kvalitní sazenice, výborně připravený záhon
s pohotovými živinami a dobré zavlažování
a provzdušňování – to jsou tři zásady, které
je třeba při letní výsadbě jahodníků dodržet.
Sazenice jako certifikovaný výsadbový materiál je odrůdově pravá, zdravá a kvalitní
bez napadení virózami. V hluboce zkypřeném záhonu doplněném o substrát nebo
kompost a dostatečnou zásobu minerálních
látek se bude sadba dobře ujímat, zvláště

zajistíme-li, aby byl záhon po výsadbě
neustále vlhký. Právě v tomto období se
tvoří květní základy (iniciace) pro sklizeň
v dalším roce, proto péči o jahodník v létě
nepodceňujme.
Ze sortimentu jahod, které můžete v našich zahradnických centrech nakoupit,
vybíráme ty, které patří dlouhodobě
mezi nejoblíbenější.
Milan Hanč
Jahodárna Vraňany

Karmen
Plody jsou velké, ledvinovité, tmavě červené, lesklé (lesk se
brzy po utržení ztrácí). Dužnina je tmavě červená, šťavnatá,
s výraznou dutinou a velmi měkká. Chuť je velmi příjemná, dezertní, sladká a aromatická po lesních jahodách, celkově vynikající.
Zraje středně raně, od 2. týdne června do konce června. Sklizeň je krátká a trvá cca18 dní.
Karmen je nenáročná odrůda, vhodná do všech pěstitelských
oblastí. Bohatě kvete a plodí, má jeden z nejvyšších výnosů.
Chuť plodů je vynikající, proto patří k nejpěstovanějším odrůdám. Odolnost na plíseň šedou je střední, na padlí jahodníkové
nízká.
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Kopřiva
Radí RNDr. František
vů
Zahradnictví u Kopři
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Korona
Plody mají průměrnou velikost, jsou kuželovité s nepatrnou dutinou.
Barva plodu je při úplném dozrání tmavě červená, lesklá. Plod se od
stonku odděluje velmi dobře a je citlivý na otlaky. Chuť velice sladká,
šťavnatá, příjemně aromatická, celkově vynikající.
Zraje poloraně, od 1. týdne června až do konce měsíce.
Korona je velmi výnosná odrůda nenáročná na pěstování. Plody
mají výbornou chuť, vyvážený poměr cukrů a kyselin. Díky pevné
dužnině se hodí ke konzervaci. Výborně a rychle se sklízí hlavně
v prvních dvou letech. Ve třetím roce pěstování plody zdrobňují
a výnos se snižuje. Zdravotní stav odrůdy je dobrý a není citlivá na
významné houbové choroby jahodníku. Odolnost na plíseň šedou
je střední. Citlivější je ve vlhkém období na skvrnitosti listů.

Aromas

Selva – stáleplodící

Plody jsou velké, převážně pravidelného,
protáhle kuželovitého tvaru, tmavě červené
barvy. Dužnina je plně červená, velmi pevná,
s malou dutinou. Chuť je velmi dobrá, sladká, šťavnatá, velice aromatická.
Zraje v červnu raně, potom v srpnu až
říjnu, podle klimatických podmínek.
Aromas je stáleplodící odrůda vhodná na
zahrady, díky své výborné chuti a zdravotnímu stavu porostu. Dosahuje velikých výnosů. Každá stáleplodící odrůda je náročnější na výživu a závlahu během celé letní
sklizně. Vydrží dva roky na stanovišti
a snáší dobře mrazivé teploty přes vegetační klid. Je odolná na plíseň šedou.

Plody jsou velké, velmi pevné, klínovitého tvaru, později pravidelně krátce kuželovitého. Barva je světle červená, plody
je potřeba nechat delší dobu dozrát, aby
získaly lepší chuť a šťavnatost
Zraje v červnu raně, potom v srpnu až
říjnu, podle klimatických podmínek.
Selva je stáleplodící, nenáročná odrůda,
které se daří na všech zahrádkách bez
nadstandardní péče. Díky tomu poskytuje
uspokojivé výnosy i v horších podmínkách. Ze všech stáleplodících odrůd roste
nejbujněji a velice zdravě. Důležitá je výživa v letních měsících. Na stanovišti se
může pěstovat dva roky.

Senga Sengana
Plody jsou tupě kuželovité i pravidelně kulovité, tmavě červené, lesklé. Dužnina je pevná, plně červená s malou dutinou. Kalich je mírně zapuštěný a špatně se odděluje. Chuť je
kořenitá, šťavnatá, sladká s jemnou kyselinou, celkově vynikající.
Zraje poloraně od 10. června do konce měsíce. Sklizeň je
krátká a trvá cca 18 dní.
Senga Sengana je všestranná, poloraná odrůda hned s několika vynikajícími vlastnostmi pro pěstování, konzum a zpracování. Porosty se musí udržovat vzdušné, protože je velmi
citlivá na plíseň šedou. Je jednou z nejpěstovanějších odrůd
v ČR. Kvůli šťavnatosti a tmavě červené barvě se s ní dobře
pracuje při výrobě šťáv, marmelád a konzervaci. Vyniká velkou plodností i v sušších oblastech. Je odolná a nenáročná
na pěstování.

Náš tip:
Při výsadbě doporučujeme použít
netkanou textilii pro výsadbu jahodníku s vyřezanými otvory pro
výsadbu. Zamezuje prorůstání
plevele, je propustná pro vodu
a vzduch, zároveň omezuje odpařování vody. Rostliny udržuje
v čistotě.

Elsanta
Plody jsou velmi velké, velmi pevné, velmi trvanlivé a velmi
těžké ve srovnání s ostatními odrůdami. Tvar je pravidelně kuželovitý, oranžově červené barvy. Dužnina je oranžová s bílým
kuželem uvnitř plodu, bez dutiny. Kalich je přisedlý a těžce oddělitelný od plodu. Chuť je dobrá, aromatická, celkově nadprůměrná. Plody se dobře transportují a nejsou citlivé na otlaky.
Zraje velmi raně, má dlouhou sklizeň, od konce května až do
konce června.
Elsanta je velmi zajímavá odrůda kvůli velikosti plodů, pevnosti,
hmotnosti a trvanlivosti. Dosahuje velkých výnosů. V Evropě
patří k nejpěstovanějším odrůdám. Nevýhodou je citlivost na fytoftoru kořenového krčku.

17

Ovoce

Za letní vůní třešní
ZAČÁTEK LÉTA PATŘÍ NEODMYSLITELNĚ SLADKÝM ČI PIKANTNĚ KYSELÝM
TŘEŠNÍM A VIŠNÍM. PATŘÍ K NEJRANĚJŠÍM DRUHŮM
OVOCE – KDYŽ SE VYDAŘÍ POČASÍ,
MŮŽEME JE SKLÍZET DOKONCE UŽ
NA KONCI KVĚTNA. POKUD JE
CHCETE MÍT I NA SVÉ ZAHRADĚ
A PŘIPRAVIT SI Z NICH
TŘEBA MARMELÁDU,
DŽEM, KOMPOT, ŠŤÁVU,
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6. třešň
BURLAT je raná cizosprašná polochrupka. Roste velmi
10.8.–20.8
n
e
d
ý
t
ý
v
bujně, v plodnosti bujně, vytváří širokou korunu. Doba za7. třešňo
čátku kvetení středně raná. Plody jsou velmi kvalitní,
vzhledné, k přímému konzumu i ke konzervování. Dozrávají ve druhém třešňovém týdnu, jsou velké, široce srdčité.
Slupka je lesklá, pevná, tmavě červená. Dužnina je tuhá,
světle červená, ve zralosti až černá, růžově prokvetlá světlejším žilkováním. Šťáva barví středně silně. Plody mají
sladce navinulou, aromatickou, velmi dobrou chuť. Odolnost proti pukání plodů nízká, proti mrazu v době kvetení
střední. Vyžaduje teplou a sušší polohu, na půdu není náročná. Není napadána vrtulí třešňovou.
Opylovači – Karešova,
Kaštánka,
Rivan, Horka, Vega,
Van, Rainier, Vanda
Odrůdy opylované –
Rivan, Van, Rainier,
Vanda
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KAREŠOVA

je raná cizosprašná tmavá srdcovka. Roste
bujně, korunu vytváří kulovitou. Doba kvetení je raná až středně
raná. Plody jsou velmi kvalitní, atraktivní, vhodné k přímému konzumu, střední až velké, srdčité. Mají tenkou, lesklou slupku tmavě
červené barvy se světlejšími tečkami. Dužnina plodů je měkká,
velmi šťavnatá, tmavě červená, barví silně. Chuť navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plody dozrávají ve druhém třešňovém
týdnu. Odolnost proti pukání
plodů malá, proti mrazu
v době kvetení velká. Vyžaduje sušší stanoviště. Plodí
spolehlivě.
Opylovači – Burlat, Kaštánka
Opylované odrůdy – Burlat,
Kaštánka, Rivan, Aranka

bujně, vytváří vzpřímenou, hustou korunu. Doba kvetení
je raná. Plody dozrávají v sedmém třešňovém týdnu. Při
přepravě se neotlačují, vhodné k přímému konzumu i konzervování. Jsou velké až velmi velké, zaoblené, s hladkou,
lesklou a pevnou slupkou tmavě červené barvy. Dužnina je
pevná, středně šťavnatá, červená, bez zřetelného žilkování,
šťáva barví středně, chutná sladce, je aromatická, velmi
dobrá. Odolnost proti pukání plodů je střední, proti mrazu
v době kvetení střední až
vysoká. Na polohu je
středně náročná, vyžaduje
půdy dobře zásobené živinami a vláhou. Velkou výhodou této odrůdy je její
samosprašnost.
Opylované odrůdy –
Summit

KORDIA

je pozdní cizosprašná tmavá chrupka. Roste
bujně, v plodnosti středně bujně, vytváří kulovitou korunu.
Doba začátku kvetení střední. Plody dozrávají v šestém
třešňovém týdnu. Jsou velké, srdčité, atraktivní, kvalitní,
vzhledné, vhodné k přímému konzumu i ke konzervování.
Slupka je lesklá, tenká, karmínově červená, dužnina tuhá,
karmínově červená, protkaná světlejším žilkováním, šťáva
barví dobře, chuť navinule sladká, aromatická, výborná. Odolnost proti pukání plodů
vysoká, proti mrazu
v kvetení střední. Na
polohu je středně náročná, vyžaduje půdy
dobře zásobené živinami a vláhou. Nejkvalitnější odrůda našeho sortimentu.
Opylovači – Hedelfingenská, Van, Sam, Halka, Regina
Opylované odrůdy – Regina, Sam, Van

REGINA je pozdní cizosprašná tmavá chrupka. Roste
středně bujně, korunu vytváří rozložitou, středně hustou.
Doba kvetení je pozdní. Plody dozrávají v šestém až
sedmém třešňovém týdnu. Jsou velmi velké, srdčité, při
přepravě se neotlačují. Slupka je hladká, lesklá, pevná,
červené barvy, místy se světlými tečkami. Dužnina je tuhá,
karmínově červená, šťavnatá se světlým žilkováním. Šťáva
barví dobře. Chuť má navinule sladkou, aromatickou, velmi
dobrou. Odolnost proti pukání plodů je vysoká, stejně tak
proti mrazu v době květu.
Nemá vysoké nároky na polohu a půdy, hodí se do všech
oblastí vhodných pro pěstování
třešní. Velmi pozdní dobou
kvetení uniká jarním mrazíkům.
Opylovači – Sam, Těchlovan,
Halka, Kordia, Hedelfingenská
Opylované odrůdy – Těchlovan

Višně
Podle vzrůstu stromu a vlastností plodů dělíme višně na kyselky, amarelky, tmavé sladkovišně a skleňovky. Většina odrůd je alespoň částečně samosprašná.

ÉRDI BÖTERMÖ je středně raná, částečně samosprašná
odrůda vyšlechtěná v Maďarsku. Roste bujně, později středně
bujně, korunu vytváří středně hustou, zploštěle kulovitou. Doba
kvetení je středně raná až pozdní. Plody dozrávají ve čtvrtém třešňovém týdnu. Jsou velmi vzhledné, kvalitní vhodné k přímému
konzumu i konzervování, velké, zploštěle kulovité s lesklou, hladkou, jemnou slupkou tmavě červené barvy. Dužnina je středně
pevná, rozplývavá, červená, šťáva
dobře barví, chuť má sladce navinulou, aromatickou, velmi dobrou.
Odolnost proti pukání plodů je vysoká, proti mrazu v době kvetení
střední, citlivá k monilióze plodů.
Vyžaduje teplé polohy, úrodné,
středně těžké půdy dobře zásobené vodou. Velmi kvalitní odrůda.

MORELA POZDNÍ je velmi pozdní samosprašná kyselka
původem z Francie. Roste středně bujně, v plodnosti slabě, vytváří menší kulovitou až převislou korunu. Doba kvetení je pozdní
až velmi pozdní. Plody dozrávají v sedmém až osmém třešňovém
týdnu. Velmi kvalitní, střední až velké, kulovité až vejčité plody
jsou vhodné ke konzervování. Slupku mají matně lesklou, tenkou
hnědočervené až černě hnědé barvy. Dužnina je měkká, šťavnatá,
tmavě červená. Šťáva barví
silně. Chuť je nakyslá až kyselá s osobitou příchutí. Odolnost proti pukání plodů vysoká,
proti mrazům taktéž. Vhodná
odrůda do všech oblastí vhodných pro pěstování višní.
Předností je vysoká odolnost
proti pukání plodů a jarním
mrazíkům.

ÚJFEHÉRTOI FÜRTÖS je velmi pozdní samosprašná
kyselka pocházející z Maďarska. Roste bujně, v plodnosti středně,
vytváří hustou, kulovitou až pyramidální korunu. Doba kvetení je
pozdní až velmi pozdní. Plody vhodné k přímému konzumu i konzervování dozrávají v sedmém třešňovém týdnu. Jsou velmi atraktivní a kvalitní, velké, téměř kulovité s lesklou, hladkou a jemnou
slupkou tmavě červené barvy. Dužninu mají měkkou, jemnou, rozplývavou, masově červenou.
Šťáva barví středně silně.
Chutnají sladce navinule,
velmi dobře. Odolnost proti
pukání plodů vysoká, proti
nízkým teplotám střední až
vysoká. Vyžaduje teplé polohy a úrodné půdy, dobře
zásobené vláhou.
Vynikající pozdní višeň.

Petr Cerha, Ovocná školka
Foto VCOU

LAPINS je pozdní samosprašná tmavá chrupka. Roste
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Zahrada

Podzimní péče se vyplatí
ČEKÁ NÁS PODZIM A POSLEDNÍ PRÁCE NA NAŠÍ ZAHRADĚ. NEŽ SE ZAČNE V NOCI VÝRAZNĚ
OCHLAZOVAT, MUSÍME PŘESUNOUT LETNĚNÉ POKOJOVÉ ROSTLINY ZPĚT DO BYTU NEBO ZIMNÍ
ZAHRADY. JEŠTĚ PŘEDTÍM JE ALE DŮKLADNĚ PROHLÉDNEME, ABYCHOM SI DOMŮ NEPŘINESLI
SPOLU S ROSTLINAMI I NEZVANÉ HOSTY.
Rostliny se během letního pobytu venku
staly hostiteli mšic, molic nebo jejich vývojových stádií, a pokud bychom proti nim hned
při přesunu do bytu nezasáhli, můžeme se
těšit na poměrně živé Vánoce ve společnosti
těchto nepříjemných obyvatel našich rostlin.
Ideální je před přesunem aplikovat přípravek

Substral Careo v postřikovači, který nedá škůdcům šanci – letněné rostliny perfektně vydezinfikuje a my se
tak připravíme na bezproblémovou zimu.
Kdo nechce používat postřik, může vyzkoušet aplikaci insekticidních tyčinek
s tříměsíčním účinkem proti škůdcům a zároveň i s tříměsíční dávkou hnojiva pro rostliny. Tyto tyčinky průběžně po dobu tří měsíců do rostliny uvolňují účinnou látku, a tak
rostliny chrání před veškerými škůdci.
Nezapomeňme ani na trávník. Měli bychom
ho před zimou ještě jednou posekat, vy-

hrabat mech, případně na něj rozhodit dolomitický vápenec a provést preventivní postřik proti plísni sněžné přípravkem Ortiva.
Tento přípravek zabrání rozvinutí této choroby pod zimní sněhovou peřinou a na jaře
nás pak nepřekvapí nevzhledné skvrny na
trávníku.
V zahradě bychom měli vydesinfikovat také
záhony po sklizni zeleniny, nejlépe Dusíkatým vápnem, které omezí výskyt škůdců
a plevelných semen v příštím roce. Ideální
je použití Dusíkatého vápna i k desinfekci
půdy ve skleníku nebo pařeništi. Pokud ji
provedeme právě v pozdním podzimu,
máme pařník i skleník připravený na jarní
úspěšné výsevy.

Také nezapomeňme svázat zeravy, jalovce
a další sloupovité jehličnany, aby je sníh
nerozvalil, a omotat kmínky mladých
stromků proti okusu. Alternativou je natřít
letorosty přípravkem Aversol, který funguje
jako repelent proti srnám a zajícům.

Choulostivější rostliny nebo rostliny v nádobách bychom měli na zimu zakrýt netkanou protimrazovou textilií Rosteto
béžové barvy nebo využít silného jutového
filce pro ochranu rostlin před mrazem.
Pak už jen shrabat listí a založit kvalitní
kompost s přídavkem urychlovače kompostu, aby kompost i přes zimu správně
pracoval a nezahálel, protože na jaře ho určitě zase budeme potřebovat do záhonů,
pařníků a skleníků.
Nezapomínejme na svou zahradu ani na
podzim, když už je po sklizni. Věnujme jí
pár chvil, ona nám to příští jaro zase oplatí!
David Brom
ZC s.r.o.
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Dekorace

Světýlka

pro Halloween
VÍCE NEŽ 50 LET TRADICE, DOKONALÁ ZNALOST
OSVĚDČENÝCH POSTUPŮ VÝROBY SVÍČEK,
VÁŠEŇ PRO VŮNĚ A MAXIMÁLNÍ
ZAMĚŘENÍ NA SPOTŘEBITELE – TO JE
SVĚT NEJOBLÍBENĚJŠÍCH
PRÉMIOVÝCH VONNÝCH SVÍČEK
SVĚTA.
Značka Yankee Candle je synonymem kvality a bezkonkurenčně široké nabídky vůní.
Žádná jiná svíčka nevoní sytěji a déle,
žádná jiná tak nepotěší hospodyňky, které
hledají za své peníze tu nejlepší hodnotu.
Své příznivce má však i mezi muži, a to
díky svěžím a čistým vůním, připomínajícím pánské kolínské. Jedna taková je
i v podzimní nabídce novinek – fanoušci
Yankee Candle totiž novinky přímo zbožňují a netrpělivě očekávají každou sezónu, co jim jejich oblíbená značka nabídne nového.
Yankee Candle si pro nejstrašidelnější svátek v roce přichystal dvě správně duchařské vůně: Witches Brew (Čarodějnický
nápoj) a Candy Corn (Sladká kukuřice).
Budou se líbit především dětem – atmosféru Halloweenu totiž skvěle podtrhne silueta bláznivých čarodějnic na koštěti.
Svíčky se hodí spolu s vyřezávanými dýněmi na čarodějnickou party. Witches Brew
potěší ty, kdo mají rádi sladké aroma exotického pačuli a Candy Corn vás okouzlí
sladkou vůní cukrové kukuřice.
Vůně November Rain (Listopadový déšť)
je právě tak svěží a čistá, jak to muži mají
nejraději. Ucítí v ní osvěžující směs vlhkých
voňavých listů, hřejivou ambru a svěží podzimní vítr.
Další novinka – Lake Sunset (Západ
slunce u jezera) – je stejně úchvatná, ale
určená ženám. Tato krémově svěží kompozice evokuje zlatavé paprsky slunce
odrážející se na klidné hladině podzimního

jezera, ve vůni ucítíte i klidnou uklidňující
notu pižma. Vůně Salted Caramel (Slaný
karamel) je naproti tomu lehce provokativní
– voní po šťavnatém sladkém karamelu se
špetkou mořské soli. Této kontroverzní
lahůdce jen stěží odoláte!
Poslední z novinek je nádherná kompozice
štiplavého zázvoru, bohatého aromatu sko-

řice a jemné vanilky s názvem Vanilla
Chai. Jde o podzimní klasiku, která se
bude líbit všem a skvěle se hodí k tichým
chvílím s knížkou, když za oknem řádí sychravé počasí.
Lucie Röslerová
Z-TRADE, s.r.o.
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Dýňové slav

v našich zahradnických centrech
Společná akce členů Sdružení zahradnických center
Zahradnictví Líbeznice

Líbeznice
19.-20.10.2013
výroba dýňových strašidel
zábavný program pro děti se členy
brněnského divadla Koráb
fotokoutek
ochutnávka dýňových specialit

•
•
•
•

Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice
12.-13.10.2013
vyřezávání dýní a zábavný program
pro děti
pochoutky z dýní a bez dýní

•
•
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AZ GARDEN s.r.o.
Pardubice
11.-13.10.2013
vyřezávání dýní
ochutnávka dýňových specialit
jeskyně odvahy

•
•
•

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov
19.-20.10.2013
tradiční vyřezávání dýní za
zvýhodněnou cenu
přehlídka sortimentu okrasných dýní
dýňové speciality

•
•
•

FLORA GARDEN, s.r.o.
Jičín
12.-13.10.2013
tvořivá dílna pro děti
výroba dýňových strašidel
soutěž o nejlepší dýni
vystoupení taneční skupiny Destiny
Jičín

•
•
•
•

Den ovoce a zeleniny
14.-15.9.2013
tvořivá dílna pro děti
dekorace z podzimních květů a plodů
vystoupení mažoretek Pomněnky

•
•
•

vnosti
FLORA GARDEN, s.r.o.
Bakov nad Jizerou
12.-13.10. 2013
dlabání a vyřezávání dýní
malování na obličej
soutěž o nejhezčí dýni

•
•
•

7.-8.9.2013
Moravský víkend
21.-22.9.2013
Den ovoce a zeleniny

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice
12.-13.10.2013
výroba dýňového strašidla
tvořivá dílna
skákací hrad pro děti
malování na obličej
dýňové pochoutky

•
•
•
•
•

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
Modřice u Brna
12.-13.10.2013
dýňový víkend – vyřezávaní dýní
zábavný program pro děti (soutěže,
malování a ještě něco navíc …)
fotokoutek
soutěž o nejhezčí dýni

•
•
•
•

Chládek – zahradnické centrum
Praha 6
5.-6.10.2013
dlabání a vyřezávání dýní
hledání pohádkových bytostí a plnění
úkolů pro děti
kejklířská představení
malování na obličej
dýňové speciality v naší restauraci
večerní strašidelný program pro děti

•
•
•
•
•
•

Zahrada Lisý
Králův Dvůr u Berouna
18.-20.10. 2013
dlabání dýní
krouhání zelí
prezentace výrobků z ovoce
ochutnávka specialit ze zelí a dýní
grilování + dýňové pivo
tradiční výstava ČSZ

•
•
•
•
•
•

13.-15.9.2013
Podzimní inspirace
poradna zahradního architektekta
výroba podzimních dekorací
fotosoutěž Naše zahrada
sleva 20 % na veškerý rostlinný
materiál

•
•
•
•

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana
Zpravodaje)
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Dýňové slavnosti 2012
PODÍVEJTE SE, JAK PROBÍHALY DÝŇOVÉ
SLAVNOSTI V NAŠICH ZAHRADNICKÝCH
CENTRECH V LOŇSKÉM ROCE. TAKÉ LETOS
PRO VÁS MÁME PŘIPRAVENÝ BOHATÝ

PROGRAM A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

ivů
Zahradnictví u Kopř

s.r.o.

Zahrada Lisý

přivů s.r.o.
Zahradnictví u Ko

nické centrum
Chládek – zahrad

FLORA GARDEN, s.r.o., Bakov

Zahrada Lisý
Zahradnictví Líbeznice
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Zahradnické centrum Brabec
, s.r.o.
Zahradnické centrum
Brabec, s.r.o.

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.

Zahradnické centrum FERENČÍK
s.r.o.

Zahradnictví Dvořák a syn

Zahradnictví Dvořák a syn

FLORA GARDEN, s.r.o., Jičín

AZ GARDEN s.r.o.

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
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Malí zahradníci

Příšerky a postavičky z dýní
Možná jsi si i ty vysadil na zahradu okrasnou dýni. Z malého semínka vyrostla velká, plazivá rostlina
a z jejích květů se vyvinuly velké, oranžové plody. Z těchto dýní si s pomocí maminky nebo tatínka
můžeš vyřezat příšerku, vložit do ní svíčku a postavit si ji za
okno svého pokoje nebo na terasu. Protože za pár týdnů už se
začne brzy stmívat, můžeš pozorovat, jak se za oknem místo
oranžové dýně objeví strašidlo – nebo veselá příšerka.
Jak na to?
Nejprve si vyber, kam vydlabanou dýni postavíš, a podle toho
zvol velikost dýně. Kromě ní pak budeš potřebovat ještě:
4 nesmývatelný fix
4 ostrý nůž nebo dlabátka na dýně
4 velkou lžíci
4 talíř nebo misku
4 čajovou svíčku
4 zápalky

1. Na dýni si fixou

2. Kolem stopky

nakresli oči, nos
a ústa – děsivá nebo
veselá, podle toho,
jak chceš, aby se
příšerka tvářila.

dýně vyřežte
s tatínkem nebo
maminkou kruh
tak, aby vznikla
„čepice“.

3. Vyříznutý vršek
dýně i se stopkou
vyndej a lžící nebo
rukou dýni vydlabej.
Podobně vydlabej
i „čepici“. Semínka
z dužniny můžeš
usušit a vyrobit si
z nich jinou
dekoraci.

4. Oči, nos a ústa
nakreslené na dýni
vyřežte ostrým
nožem.

5. Do vydlabané
dýně vlož
zapálenou
svíčku a přiklop
vyřezaným
vrškem dýně.

Kytičky
z dýňových
semínek
Dýňová semínka, která ti
zbyla po dlabání z dýní,
nejsou jen ozdobná, ale
také zdravá. Obsahují
řadu důležitých látek,
které potřebuje lidské
tělo, a tak z nich můžeš
vyrobit ozdobu na koláč
nebo muffiny. Semínka
důkladně opláchni ve
vodě, aby se zbavila zbytků dužniny, a nech je
oschnout. Mezitím si z jedlého papíru, který ti
maminka koupí v cukrárně, vystříhej malá kolečka.
Pomocí cukrové polevy na ně pak semínka nalep
tak, aby vytvořila kytičku. Její střed ozdob cukrovou
perlou nebo jeřabinou.
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Dýňové
panenky
Malé, okrasné dýně,
které nejsou moc vhodné
na dlabání, můžeš využít
jinak. Když je vyzdobíš
listím, květy, semeny,
zbytky květů, mašlemi
a dalšími drobnostmi,
které najdeš doma nebo
na zahradě, můžeš si
vytvořit kouzelné
panenky, které ti na pár
týdnů ozdobí pokojíček.

Pochutnejte si na dýni
Dýňová polévka
1,5 kg dýňové dužniny, 1 brambor, 1 větší cibule, 3 stroužky česneku, 0,5 l mléka,
300 ml smetany, 0,7 l vody, drůbeží bujón, muškátový oříšek
Na oleji zpěníme nadrobno nakrájenou cibulku, přidáme nakrájenou, oloupanou
a semínek zbavenou dýni a nakrájenou bramboru. Krátce osmahneme, podlijeme
vodou, přidáme sůl, trošku kmínu, pepř a bujón. Přiklopíme a necháme vařit do
změknutí (asi 40 minut). Potom odstavíme z plotny, přidáme mléko, česnek,
petrželku a ponorným mixérem rozmixujeme. Vrátíme na plotnu, přidáme smetanu
a nastrouháme jeden muškátový oříšek. Polévka má být dost hustá, a tak mléko
a smetanu kombinujeme podle potřeby. Podáváme se lžící smetany (může být
zakysaná) uprostřed a posypeme ještě najemno pokrájenou petrželkou.

Dýňový páj (koláč)
4 šálky polohrubé mouky, 2 šálky másla, 1 šálek studené vody, 1 vejce, 2 lžičky
soli, 1 lžička vinného octa, 1 lžíce cukru
Na náplň: 8 šálků uvařené a rozmixované dýňové dužniny, 8 ks vajec, 4 konzervy
slazeného kondenzovaného mléka, 4 lžičky mletého zázvoru, 4 lžičky mleté
skořice, 4 lžičky strouhaného muškátového oříšku, 4 lžičky soli
V míse smícháme mouku, cukr a sůl, vmícháme máslo a vypracujeme těsto.
Vejce ušleháme s octem a vodou a směs zapracujeme do těsta. Troubu
předehřejeme na 220 °C, těsto dáme do kulaté dortové formy tak, aby se okraje
zvedaly, a do vzniklé misky navrstvíme náplň. Pečeme 15 minut, poté zeslabíme
teplotu na 175 °C a pečeme dalších 45 minut. Před podáváním ozdobíme
kopečkem šlehačky.

Dýňové karí
600 g dýně nakrájené na kostičky, 1 cibule, 1 dl smetany ke šlehání,
2 lžičky kari, 200 g anglické slaniny, svazeček jarní cibule na ozdobu
Slaninu nakrájíme na kostičky a rozehřejeme na pánvi, přidáme na kostičky
nakrájenou cibuli, kari, kmín a sůl. Pak přihodíme dýňové kostky a pod pokličkou
dusíme doměkka asi 20 minut. Nakonec přidáme smetanu a ještě chvíli povaříme.
Talíř s dýní na kari ozdobíme natí jarní cibulky nebo bylinkami.

Dýňové rizoto
70 g másla, 1 cibule, 1 kg dýně, 300 g kulatozrnné ryže, 250 ml bílého vína,
1,5 litru horkého kuřecího vyvaru, 100 g jemně strouhaného parmazánu, sůl, pepř
V pánvi rozehřejeme máslo, přihodíme najemno nakrájenou cibuli a necháme
několik minut měknout. Pak přidáme oloupanou a nakrájenou dýni a opékáme asi
10 minut. Přidáme rýži a víno a mícháme několik minut, aby se část vína odpařila.
Pak postupně přiléváme vyvar, mícháme a vaříme 25–30 minut, dokud není rýže
uvařená. Vmícháme parmazán, osolíme a opepříme. Před podáváním můžeme
ozdobit proužky osmažené cibule.
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Naši dodavatelé

Jahody z Vraňan
CHUŤ A VŮNĚ LETOŠNÍCH ČERSTVÝCH JAHOD UŽ JSOU NENÁVRATNĚ MINULOSTÍ.
LETOŠNÍ JAHODOVÉ LÉTO UŽ PŘIPOMÍNAJÍ JEN SKLENICE S MARMELÁDOU A MRAŽENÉ
PLODY, PŘESTO BYCHOM VÁM RÁDI PŘEDSTAVILI TY, KTEŘÍ MAJÍ NA VAŠÍ LETOŠNÍ
ÚRODĚ SVŮJ PODÍL. POKUD JSTE SI TOTIŽ KOUPILI SADBU JAHOD V NAŠICH
ZAHRADNICKÝCH CENTRECH, PAK ZARUČENĚ POCHÁZELA Z VRAŇAN, KDE JI PRO VÁS
VYPĚSTOVALA RODINA HANČOVÝCH.
Vraňany najdete nedaleko Mělníka, v polabských nížinách, kde se obecně daří pěstování ovoce a zeleniny. Soudě podle toho,
že během 15 let se jahodníkové plantáže
Hančových rozrostly z původních 20 arů na
80 hektarů, se tu mimořádně dobře daří
i jahodám. „V roce 1998, kdy jsme s podnikáním začínali, jsme jahody pěstovali
pouze na produkci plodů, od roku 2001 se
soustředíme i na pěstování jahodníkové
sadby,“ vzpomínají manželé Hančovi, kteří
vlohy pro práci s půdou zdědili po svých rodičích. „Dnes na farmě pracuje celá naše
rodina a v sezóně se počet spolupracovníků pohybuje kolem stovky.“
Není divu, protože většina prací se tady
dělá ručně. Na podzim, když se připravuje
tak zvaná frigo sadba, sice s vyoráváním
sazenic pomáhá technika, pak už ale nastupuje nenahraditelná práce lidských

rukou. Sazenice je třeba zbavit listů, očistit
od zbytků půdy, nasvazkovat a uložit do
dřevěných bedniček, v nichž budou v chladicích boxech odpočívat až do února. Pak
se, opět ručně, vysazují buď do praktických
multipaků, z nichž si je pak zákazníci vysadí do svých zahrad, nebo přímo do větších nádob, truhlíků a závěsných květináčů, které patří v posledních letech
k oblíbeným doplňkům balkonů a teras.
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Prodejní sezóna sadby končí v polovině
května, kdy už se ale blíží období sklizně.
Z 20 hektarů, na nichž Hančovi pěstují jahody na plody, se ročně sklidí 150 – 250 tun
plodů první jakosti nejrůznějších odrůd.
Jahody se pěstují na slámě s využitím jen
nezbytně nutného množství chemických

VELKOPLODÝ JAHODNÍK
PLODY - SAMOSBĚR - SAZENICE
PLODY - SAMOSBĚR - SAZENICE

Proč vám nabízíme právě sadbu z Jahodárny Vraňany?
4 kvalita – vraňanská sadba zaručuje plody nejvyšší kvality
4 sortiment – kromě nejoblíbenějších odrůd jsou k dispozici i speciality a novinky
4 profesionalita – sadbu pro vás pěstují skuteční odborníci
4 nadšení – Hančovi pracují nejen s maximálním nasazením, ale i s láskou
4 závazek – každý zákazník musí být spokojený
4 spolehlivost – Hančovi vždy splní, to co slíbí
4 zkušenost – 15 let úspěšného pěstování o lecčems vypovídá

přípravků pro ošetření rostlin. „Hlavním
cílem naší firmy je nabídnout zákazníkovi
jahody hlavně na farmě, kde mají záruku
čerstvosti, nejvyšší kvality a nejnižší ceny,“
říkají Hančovi. „U nás si zákazník může jahody koupit již natrhané nebo si je může
sám nasbírat. Naši produkci nenabízíme do
velkoobchodů ani obchodních řetězců –
vlastně ani nemusíme, protože veškerou
naši sklizeň prodáme přímo na farmě.“ Letošní novinkou je jahodový mošt vyrobený
z vlastních plodů, který si zákazníci ve Vraňanech mohli koupit samotný nebo míchaný s moštem jablečným.
Ani po sklizni plodů ale práce na jahodníkových plantážích nekončí. Sklizené jahodníky je třeba posekat, přihnojit a ošetřit
a začít pomalu s přípravou sazenic na podzimní sezonu. Zhruba od přelomu července
a srpna do konce září si můžete koupit
v našich zahradnických centrech zakořeněné sazenice a do poloviny října je vysa-

dit do zahrady. V té době se už ve Vraňanech chýlí aktuální sezóna ke konci – staré,
tříleté porosty se zaorají, pole se nechá rok
odpočívat, případně oseje zeleným hnojením, a vysazují se nové jahodníky na plantáže, které tímto způsobem získávaly sílu.
A tak to vlastně pokračuje pořád dokola, už
15 let.
A jaký tip mají Hančovi pro všechny, kdo by
si chtěli vypěstovat velké, zdravé a sladké
jahody? „Základem je voda a slunce – bez
vody plody nenarostou, bez slunce bude jejich chuť nevalná,“ usmívají se Hančovi
a my jim dáváme za pravdu. Až si tedy na
podzim půjdete do svého oblíbeného zahradnického centra pro novou sadbu, nezapomeňte nejprve pro své jahody vybrat
na zahradě to nejlepší stanoviště!

JAHODÁRNA PRO VÁS
PĚSTUJE CERTIFIKOVANÉ
SAZENICE VÝBORNÉ
KVALITY.
KVALITNÍ SAZENICE
PLODÍ BOHATOU ÚRODU.
PŘESVĚDČTE SE.

Michal Babor

Náš tip:
Pro pěstování v běžné zahradě
doporučujeme vyžkoušet zejména
odrůdu Korona – je velice sladká
a aromatická, plody mají krásně
červenou barvu a kromě toho,
že je poměrně nenáročná
na pěstování, velmi bohatě plodí.

Dagmar a Milan Hančovi
Jahodárna Vraňany
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Ochrana

Zbavte se plevelu
jednou pro vždy

PODZIM BÝVÁ NA ZAHRADĚ VE ZNAMENÍ SKLIZNĚ A HLAVNĚ ÚKLIDU A PŘÍPRAVY NA ZIMU.
V TOMTO ČASE JEŠTĚ NAPOSLEDY PŘIHNOJÍME TRÁVNÍKY PODZIMNÍMI HNOJIVY, SKLIDÍME JABLKA,
NĚCO POSLEDNÍCH TYKVÍ A NA ZELENINOVÝCH ZÁHONECH, KDE VCELKU UŽ NIC NENÍ, MAXIMÁLNĚ
ZRYJEME A JE PO VŠEM. ALE UŽ I V TOMTO ČASE SE MŮŽEME PŘIPRAVIT NA PŘÍŠTÍ SEZONU
A USNADNIT SI PRÁCI S PLETÍM.
Podzim je totiž ideální čas na boj s úpornými pleveli, které nás po celou sezonu trápily. Na podzim začínají nejen kopřivy, bodlák, ale i ptačinec nebo různé druhy rdesen
a dalších úponkových plevelů, ukládat živiny do zásobních kořenů, aby přečkaly
zimu a na jaře nás zase začaly trápit. Tohoto okamžiku bychom měli využít a zbavit
se jich pro příští sezonu už na podzim.
Ideální je nechat například zeleninový
záhon po sklizni zarůst plevelem a pak ho
ve výšce kolem 10 cm zahubit přípravkem
Roundup Expres 6H. Tento přípravek má
razantní a rychlý účinek a již za šest hodin
po aplikaci je na plevelech vidět, že začínají skomírat. Nemusíme se ani bát toho,
že by nám po Roundupu Expres zůstávaly
v půdě nějaké reziduální zbytky, protože
jeho účinnou látku začnou rychle rozkládat
mikroorganismy i sluneční záření a přemění je na neškodné sloučeniny.
Podzim je správná doba i na úklid kolem
plotů a chodníků. Ještě jednou účinně za-
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sáhneme plevel před zimou, tak abychom
na jaře neměli hned spoustu práce, až se
oteplí. Podzimní aplikace Roundupu Expres 6H je jistota v boji právě s těmi nejúpornějšími pleveli. Proč? Účinná látka se
rychle transportuje do kořenů, tam začne
působit a zahubí podstatu každé rostliny –
kořen. Díky expresnímu příjmu účinné látky
dochází k zasažení i těch nejhlouběji uložených kořenů.
Další výhodou Roundupu Expres 6H, kterou oceníme právě při aplikaci na podzim,
je jeho odolnost proti dešti. Díky doplňkovým smáčedlům jej rostlina rychle přijímá
a účinnost postřiku neovlivní dokonce ani
déšť za 4 -6 hodin po aplikaci.
Aby bylo použití přípravku Roundup Expres
6H co nejpohodlnější, nabízí jej výrobce
v již připravených postřikovačích určených
ihned k použití. Nemusíte tedy nic ředit
a odměřovat a můžete se spolehnout na to,
že tuto činnost za vás udělal už někdo jiný.

Na menší plochy je určen litrový postřikovač s dvěma tryskami pro bodovou aplikaci
a pro plošný postřik formou herbicidní pěny.
Další variantou je pak třílitrový mechanický postřikovač, který se hodí pro aplikaci například na příjezdových cestách
nebo kolem fasády domů.
Výrobce pamatoval i na ty, kdo potřebují
opravdu ošetřit velké plochy, například při
zakládání zahrady kolem nového domu.
Roundup Expres 6H v pětilitrovém tlakovém postřikovači má výhodu v tom, že
pokud náplň vyčerpáte, můžete postřikovač
použít znovu a Roundup si do něj naředit.
Nikdy se vám tak nestane, že byste zapomněli postřikovač po použití Roundupu
poctivě vymýt a zničili si příště postřikem
rostliny, které jste třeba zrovna chtěli jen přihnojit.
David Brom
ZC s.r.o.

Na návštěvě

FLORA GARDEN s.r.o.
NAVŠTÍVÍTE-LI V ZAHRANIČÍ VĚTŠÍ ZAHRADNICKÉ CENTRUM, OBVYKLE SI KROMĚ NÁKUPU KOMPLETNÍHO
SORTIMENTU ZAHRADNICKÝCH POTŘEB A ZELENĚ BUDETE MOCI TAKÉ ODPOČINOUT V KAVÁRNĚ
NEBO POOBĚDVAT V RESTAURACI. I VĚTŠINA ZAHRADNICKÝCH CENTER NAŠEHO SDRUŽENÍ NABÍZÍ SVÝM
ZÁKAZNÍKŮM OBČERSTVENÍ, JEN JEDINÉ JE ALE VYHLÁŠENÉ SVOU CUKRÁRNOU. NA NÁVŠTĚVĚ JSME
TENTOKRÁT BYLI V BAKOVĚ NAD JIZEROU A POVÍDALI SI S JEHO MAJITELEM, ING. ZBYŠKEM DVOŘÁKEM.
Jak to jde k sobě – zahradnické centrum a cukrárna?
Myslím, že velmi dobře, i když
jsem si to taky dříve nedokázal
představit. Pak se nám ale naskytl ke koupi objekt vklíněný do
pozemku zahradnického centra
a uvažovali jsme, jak ho využít.
Jeden z holandských dodavatelů mě přivedl na myšlenku zařídit tady kvalitní cukrárnu
a mně se ten nápad zalíbil. Provoz jsme vybavili zařízením italské výroby a také většinu surovin dovážíme ze zahraničí.
Všechny dorty vyrábíme sami
a myslím, že kvalitní zákusek
třeba k narozeninové kytici
z našeho zahradnického centra
přijde určitě vhod.
Stranou pozornosti při rekonstrukci a budování cukrárny ale určitě nezůstalo ani
zahradnické centrum…
Určitě ne. Kompletní rekonstrukce zahradnického centra
v Bakově proběhla před dvěma
lety. Celý venkovní areál má
nyní nový koncept, přibyl tu
koutek pro maminky s dětmi,
rozšířili jsme parkoviště, nově
prodáváme všechny rostliny
z prodejních stolů, takže se k nim zákazníci nemusejí ohýbat, vybudovali jsme ukázkové záhony, jeviště pro sezonní akce, pergolu
se skleněnou střechou, nová prodejní plocha vznikla také po zbourání starého skleníku. To všechno jsme dali jako dárek naší firmě
k 80. výročí jejího založení, které letos oslavujeme.
Váš dědeček, zakladatel bakovského zahradnictví, by byl určitě spokojený, kdyby viděl, jak se snažíte o neustálé inovace
a modernizace. A nejen to, dokonce jste expandovali i mimo
město…
V roce 2006 jsme otevřeli moderní zahradnické centrum v Jičíně,
protože zde v Bakově, uprostřed zástavby, jsou možnosti rozšiřování minimální. Každé zahradnické centrum je jiné – Bakov je ko-

mornější, klidnější, má charakter spíše městského zahradnictví, hodně se tu prodávají
řezané květiny, zatímco do Jičína přijíždějí zákazníci spíše
za „velkými“ nákupy. Jsme za
tuto diferenciaci rádi a do budoucna ji zachováme. Obě
prodejny fungují samostatně,
dokonce má každá z nich
vlastní facebookovou stránku,
prostřednictvím níž informujeme zákazníky o novinkách
a aktuálním sortimentu rostlin.
… a určitě tu najdou také
pozvánky na akce, kterých
v průběhu roku pořádáte
celou řadu.
Podobně jako v dalších centrech, která jsou členy Sdružení, pořádáme některé společné akce, například Dýňové
slavnosti nebo adventní víkend, jiné akce jsou (zatím)
naším jedinečným projektem.
Zájem veřejnosti o akce pořádané v zahradnických centrech v Bakově a v Jičíně v posledních letech jsme pečlivě
vyhodnotili a v letošním roce
máme pevně stanovený program akcí, jejichž náplň vždy
těsně před zahájením aktualizujeme podle vývoje počasí. Mezi tradičně nejnavštěvovanější akce patří u nás Velikonoční tvoření, kdy
učíme děti plést pomlázku, ozdobit si květináč s osením nebo vytvořit jednoduché kraslice. Pro naše nejmenší zákazníci pořádáme
také oslavu dne dětí spojenou s koncem školního roku, kdy se zahradnické centrum promění v pohádkovou zahradu a děti mají možnost zúčastnit se řady vědomostních soutěží. Pro ty nejlepší jsou
pak připraveny odměny nejen z naší cukrárny. Nový školní rok vítáme také už tradičně akcí Ahoj prázdninám.
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 s.r.o.
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
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l
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www.katalog-rostlin.cz
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Barevný podzim právě začíná
v našich zahradnických centrech...

