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RETROMÁNIE

aneb květiny
našich babiček
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Retrománie

Rostliny s KOUZLEM
Móda zvaná retro se objevuje všude kolem nás – v hudbě, v architektuře stejně jako v designu.

S

taré dobré časy, kdy naše babičky šly poprvé
do Sokola, si můžeme připomenout květinou.
Na trh a do interiérů se totiž vracejí druhy,
které naše babičky dobře znaly, a často pro ně měly
půvabná, dnes už zapomenutá jména. Jenže – i když
se to může zdát – nic není úplně stejné jako kdysi:
starosvětský půvab sice zůstává, ale vlastnosti rostlin se mění. Moderní odrůdy jsou méně náročné na
péči, takže nám odpustí občasný výpadek v zálivce
(to se babičkám určitě nestávalo!), umožní nám odjet na dovolenou a zároveň jim dokonale vyhovuje
prostředí moderních bytů.
Takže nejtěžší vlastně je vybrat si ten správný druh.
Směle do toho!
▪

Datlovník kanárský
(Phoenix canarensis)
Tato palma je nenáročná,
dlouhověká a přitom pomalu
roste. V létě může růst venku,
přes zimu v interiéru, kde vynikne
její majestátní krása. Snese
suchý vzduch, občasný výpadek
v zálivce a krátkodobě i teploty
pod bodem mrazu.
Co potřebuje: Světlé místo
s rozptýlenými slunečními
paprsky, polostín. Přes léto může
být venku nebo v pokoji; v zimě
potřebuje teplotu nad 10 oC.
V létě zalévejte pravidelně
a vydatně a jednou za dva týdny
přidejte hnojivo, přes zimu
zavlažujte jen mírně.

Mramornatka (Dieffenbachia)
Listy jakoby vytesané z mramoru daly rostlině český název. Právě ty
jsou její nejnápadnější ozdobou – a protože od dob našich babiček
byla vyšlechtěna řada odrůd, máte na výběr z mnoha odstínů a vzorů.
Nenáročné rostlině je dobře doma, ale také v kanceláři.
Co potřebuje: Světlé stanoviště chráněné před přímým sluncem
a pokojovou teplotu. Postavte ji dál od ústředního topení a chraňte
ji také před průvanem. Od jara do konce léta hojně zalévejte a jednou týdně
přihnojte, na podzim omezte zálivku i hnojení. Rostlině svědčí vysoká
vzdušná vlhkost. Až „vyroste“ ze své nádoby, přesaďte ji, nejlépe v létě.
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starých časů
Tak proč by měla minout svět rostlin?

Řemenatka (Clivia)
Dnes jí říkáme klívie,
ale za časů našich
babiček se používalo
i české pojmenování
řemenatka: rostlina je
dostala podle úzkých
listů, které připomínají
pásek. Pokud nekvete,
pravděpodobně jí chybí
zimní klidové období.
Co potřebuje:
Světlé místo
s rozptýleným světlem,
ideálně severní okno.
Přes léto může být
i venku ve stínu. Po
většinu roku jí vyhovuje
běžná pokojová teplota,
vydatná zálivka a každé
dva týdny přihnojení.
Koncem podzimu ji na
osm týdnů postavte do
místnosti, kde je teplota
okolo 10 oC, a zalévejte
jen velmi střídmě.
Jednou za tři nebo čtyři
roky ji koncem zimního
klidu přesaďte.

Text: Jiří Dvořák; foto: dreamstime.com a archiv

.

Člunatec
(Cymbidium)
Květina, kterou babičky
mohly znát pod půvabným
českým jménem člunatec
(prohlédněte si její
květy a pochopíte proč),
je nejméně náročnou
pokojovou orchidejí. Může
růst v ložnici stejně tak
jako v zimní zahradě či
na chodbě. V chladném
prostředí květy vydrží až
dva měsíce. Právě květy
jsou její nejpůvabnější
ozdobou – a barevných
variací je na výběr
nespočet...
Co potřebuje:
Teplotu o něco
nižší než pokojovou,
světlé až slunné místo.
Intenzivně zalévejte a od
jara do podzimu každé
čtyři týdny přihnojujte
hnojivem pro orchideje.
Jednou za čtyři roky
rostlinu přesaďte do
substrátu pro orchideje.

Pepřinec (Peperomia)
Nenáročný „keřík“ s půvabnými
listy má jednu skvělou vlastnost:
vyhýbají se mu škůdci i choroby.
Celý rok se můžete těšit z jeho
dekorativních listů, neobyčejné
květy vás překvapí.
Co potřebuje:Světlé
stanoviště, kam nesvítí
přímé letní slunce. Po celý rok
běžná pokojová teplota, mírná
zálivka (nechte substrát vyschnout)
a každé dva týdny přihnojení.
Zpravodaj
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Pokojové
Balkon a rostliny
terasa

ORCHIDEJE,
které možná
NEZNÁTE
Už několik let se drží orchideje na
výsluní slávy. Někdo je kvůli jejich
exotickému vzhledu nemá příliš
v lásce, mnohem větší je ale skupina
těch, komu doslova učarovaly.
Za oknem mnoha domácností
jsou vidět celé sbírky orchidejí,
nejčastěji můrovců, kteří patří
k nejdostupnějším druhům. My si ale
tentokrát představíme jiné druhy –
nepatří mezi nejznámější,
svým křehkým půvabem si vás ale
dokážou určitě získat.

Dendrobium nobile
Tento chladnomilný druh
dendrobií vytváří vonné,
různobarevné květy a také
barva oka může být různá.
Vyhovuje mu letnění
venku v polostínu a v zimě
pěstování na světlém, ale
chladném stanovišti. Po
letní klidové fázi by se měly
nad kolénky objevit zárodky
květů. Pokud tomu tak není,
můžeme rostlinu přimět
ke kvetení šestitýdenním
půstem bez zálivky a na
chladném místě.
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Miltassia

Degamoara

Některé orchideje patří do skupiny, která vznikla křížením
různých druhů. Miltassie jsou teplomilné orchideje, kterým
bude vyhovovat běžná pokojová teplota a stanoviště
s dostatkem světla, ale bez přímého slunečního záření. Na
pěstování jsou poměrně nenáročné. Spokojí se se zálivkou
jednou týdně, nejlépe ponořením celého květináče do
vody. Pokud jim nedopřejeme přiměřené množství vody,
začnou se jejich listy harmonikově kroutit.

Tento kříženec rodů Brassia, Miltonia a Odontoglossum je na
pěstování trochu náročnější. Aby Degamoara vytvořila květní
pupeny, potřebuje teplotní rozdíl mezi dnem a nocí asi osm stupňů.
Kromě toho je třeba zajistit po celý rok světlé stanoviště bez
přímého slunce a rovnoměrnou zálivku.

Oncidium
Z bohatého rodu Oncidium bychom vás
rádi upozornili na kultivary s drobnějšími,
vonnými květy, například ´Twinkle Pearl´
nebo ´Red Fantasy´, které nabízíme
v minikvětináčích. Kvetou velmi bohatě
několik týdnů, a kdo by si chtěl dát práci
se spočítáním všech květů, došel by
pravděpodobně k číslu kolem stovky.
Protože Oncidium je podle kultivaru
chladnomilné, nebo teplomilné, vždy se
o jeho nárocích předem informujte.

Odontocidium
Pestrá až křiklavě zbarvená orchidej rodu Odontocidium vznikla křížením rodů
Oncidium a Odontoglossum. Základní barvou květů je žlutá, příměs hnědé až
temně rudé je zastoupena v různém poměru. Není náročná na teplotu, vyhovuje
jí dokonce chladno, zaléváme méně vydatně, ale často. Odontocidium kvete
poměrně dlouho, při pěstování v suchém prostředí ale trpí sviluškami.

Phalaenopsis
multiflora
Učarovaly vám můrovce a chtěli byste vyzkoušet něco nového?
Pak vám nabízíme Phalaenopsis ze skupiny Multiflora, které
kvetou trochu drobnějšími květy, zato ve velkém množství.
V nárocích a způsobu pěstování se nijak neliší od velkokvětých
příbuzných: světlé stanoviště bez přímého slunce s celoročně
pokojovou teplotou a zálivka měkkou, odstátou vodou. Odkvetlý
stvol odstraníme pod prvním původním květem, znovu pak vytvoří
květuschopný výhon.
▪

Zpravodaj
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Floristika

Aranžování s O

Nejznámějšími a nejpopulárnějšími orchidejemi jsou bezpochyby můrovce (Phalaenopsis).
S trochou štěstí se dají pěstovat i v panelákových bytech a dostupné jsou v nejrůznějších
velikostech – od několikacentimetrových miniatur až po skutečně impozantní kousky.
Kdo by chtěl vyzkoušet něco jiného než jen pěstování v běžných květináčích, může je využít

Text: Daniel Veselý, Foto: iBulb, dreamstime.com a archiv

pro floristické experimenty.
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ORCHIDEJEMI

Foto: Flora Dania a Zahradnictví Líbeznice

O

rchideje
jsou
nadčasové
rostliny. Podle toho, jakou
zvolíme barvu květu, květináče a doplňkového dekoračního
materiálu, je můžeme využít jako
dekoraci svatebního stolu, výzdobu
vánočního interiéru, dárek k Valentýnu nebo jako jarní aranžmá.
Nejjednodušší je samozřejmě umístění do barevného plastového nebo
keramického obalu a přizdobení
doplňkovou zelení, pěkně vypadají
i menší rostliny zavěšené v ampulích nad sebou těsně před oknem.
Zajímavě působí zapletení květních
stvolů do drobnějších větviček nebo
barevných prutů.
Ať už zvolíte přírodní materiál nebo
syntetické doplňky, vždy pamatujte
na to, že orchideje potřebují dostatek světla a přiměřenou zálivku.
Pokud hotové aranžmá použijete
například jako ozdobu svátečního stolu, přemístěte pak dekoraci
i s rostlinou k oknu nebo na jiné
vhodné místo.
▪

Aby můrovec
po odkvětu znovu
vykvetl, zaštípněte
stonek nad
posledním zdravým
očkem. Rozhodně
neodstraňujte
celý stonek!

Radí
Marek
Ferenčík

Zahradnické
centrum
Ferenčík s.r.o.,
České
Budějovice

ZPRAVODAJ
Zpravodaj
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Akce

Foto: dreamstime.com

Dny kouzelných orc h
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c hidejí

v našich
zahradnických centrech

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice

21. – 23.2.2014

| prodejní výstava orchidejí a doplňků pro jejich pěstování
| poradenství v péči a pěstování orchidejí
| ukázky prací našich aranžérek

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov

1.-9.3.2014
Chládek – zahradnické centrum
Praha 6

20. – 23.2.2014
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice

22. – 23.2.2014
Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr u Berouna

21. – 23.2.2014
AZ GARDEN s.r.o.
Pardubice

21. – 23.2.2014
Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice

22.2. – 2.3.2014
Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
Modřice u Brna

21.2. – 2.3.2014

| výstava orchidejí a tulipánů 22.2.-2.3.2014

| odborné poradenství v pěstování a péči o orchideje
| možnost přesazení orchidejí přinesených zákazníkem
| sesazování a zdobení orchidejí
| ukázky aranžmá z orchidejí
| prodejní výstava orchidejí a doplňků pro jejich pěstování
| exkluzivní nabídka masožravých rostlin
| odborné poradenství v péči o orchideje
| aranžování na téma orchideje a jarní dekorace
| prezentace výrobků pro pěstování a péči o orchideje
| velký výběr orchidejí a epifytních rostlin
| aranžování a přízdoba rostlin
| autogramiáda Václava Větvičky
| tvořivá dílna pro děti
| tradiční výstava orchidejí a doplňků pro jejich pěstování
| poradenství v péči a pěstování orchidejí
| holandské tulipány v českém předjaří
| výstava fotografií Peru 2013

| mimořádný sortiment orchidejí
| orchidejová aranžmá – prezentace práce našich floristek

| prodejní výstava nejen orchidejí a jarních cibulovin
| odborné poradenství v péči o orchideje
| prodej doplňků k pěstování a dekorování orchidejí
| ukázky sesadeb truhlíků a mís s jarními cibulovinami

Více informací najdete na webových stránkách
jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)

8_9_dny.indd 9

2014
zpravodaj

9

3.1.14 15:58

Dny kouzelných
orchidejí 2013
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!

Foto: archiv zahradnických center a dreamstime.com

Loňská akce

Zahradnictví Dvořák a syn

AZ GARDEN s.r.o.

Zahradnictví Dvořák a syn

1
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Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

Zahrada Lisý s.r.o.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

Chládek – zahradnické centrum

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.

Text: Daniel Veselý, Foto: iBulb, dreamstime.com a archiv

Zahrada Lisý s.r.o.

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
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Orchid program

Tipy pro pěstování
ORCHIDEJÍ
FLORIA Substrát Orchidea
Substrát vyrobený z čisté piniové
kůry zajistí rostlinám důležitý přísun
vzduchu ke kořenům. Rostlina se
vám odmění častější tvorbou pahlíz
a násadou nových květů. Jedinečné
složení substrátu vzniklo ve
spolupráci s Českou orchidejářskou
společností. Substrát je vhodný pro
orchideje, které rostou v přírodě
epifiticky, například Phalaenopsis,
Dendrobium nebo Oncidium.

Květináče pro orchideje
Pestré květy orchidejí a jejich dlouhé
kvetení jsou asi tou největší odměnou
každého pěstitele. Pro celkový dojem
je vhodné doplnit rostliny funkčním
interiérovým květináčem, který
s rostlinou bude v ideální barevné
kombinaci, například ELHO B.for,
nebo Plastia obal Luna na orchideje.
Jsou v několika barevných odstínech
a vybaveny zvýšeným dnem, které
umožní odtok přebytečné zálivkové
vody od kořenů.

FLORIA Listová výživa
pro orchideje
Aby si orchideje udržely
bohatou násadu květů, je
třeba zajistit odpovídající
hnojení. FLORIA Listová výživa
pro orchideje se aplikuje
v době vegetace jednou týdně
postřikem na list. Využít lze
i FLORIA Tyčinkové hnojivo
ORCHIDEA – jednotlivé tyčinky
se vkládají pod povrch piniové
kůry a uvolňují živiny postupně
po dobu dvou měsíců.

Kontejner pro orchideje
Ten, kdo potřebuje orchideje
přesadit, určitě využije širokou
nabídku čirých kontejnerů
na orchideje v několika
rozměrech. Od průměru 6,5 cm
pro malé dceřiné rostlinky až
do velikosti 21 cm pro rostliny,
které nás těší už řadu let. Při
přesazování nezapomeneme
vybrat i vhodný substrát
s piniovou kůrou.
▪

Opěry k orchidejím
Orchidej má často dlouhé květní
laty zatěžkané velkými květy. Aby
nedocházelo k jejich lámání nebo
ohýbání, doplňují se rostliny speciálními
tyčkami s úchyty, do kterých se stvol
květní laty vplete.

Brussels Diamond Orchid High White Landscape

12 předjaří 2Ο14
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Rostliny

S letničkami
nespěchejte
Obliba balkonových rostlin, které v truhlících,
velkých květináčích a přenosných nádobách
zdobí naše okna a balkony, neustále stoupá. Nás,
zahradníky, samozřejmě tento trend těší.
Přejeme si, abyste se i vy dočkali
barevné záplavy květů a nemuseli
se potýkat s problémy, které
představují choroby, škůdci
anebo třeba mráz. Právě jarním
mrazíkům věnujeme tento článek.

V

ětšina letniček určených pro

jako hon za tržbou a snahu prodat

neznamená to tedy, že jsme zaspa-

výsadbu do truhlíků patří do

co nejvíce zboží. Ten, kdo nemá vy-

li! Jen se snažíme připravit pro vás

skupiny rostlin, které jsou

tápěný skleník, pak v lepším přípa-

dobře zakořeněné, dostatečně vitál-

extrémně náchylné k chladnému

dě umístí osázené truhlíky do bytu

ní, zdravé a silné rostliny a nabíd-

počasí. Jakmile teplota klesne pod

k oknu, kde se jen oslabí a vytáh-

nout vám je v technologicky vhod-

pět stupňů, zastavují svůj růst;

nou, protože nemají dostatek svět-

né době, tedy nejlépe až začátkem

spadne-li dokonce rtuť teploměru

la. V horším případě pak rostliny

dubna. V tomto případě neplatí ani

pod nulu, znamená to pro ně ko-

uhynou nebo dokonce zmrznou – to

rčení, že kdo dřív přijde, ten dřív

nec života – jednoduše zmrznou.

když je spálí pozdní mrazík.“

mele – spolupráce s kvalitními do-

Na podzim s tím tak trochu počí-

Proč se tedy v některých zahradnic-

davateli zaručuje, že kvalitní sadbu

táme, ale na jaře, kdy rostlinky do-

tvích a supermarketech prodávají

balkonových rostlin u nás koupí-

slova povytahujeme očima, může

letničky už v době, kdy zima ještě

te v dostatečném sortimentu ještě

pozdní mrazík způsobit velké zkla-

neskončila?

začátkem června. Zkuste tedy le-

mání. Tak jako v loňském roce, kdy
se skutečné jaro přihlásilo velmi
pozdě, ačkoliv nás pár teplých dnů
začátkem března už lákalo k náku-

Zkuste letos odolat prvnímu jarnímu slunci
a počkejte si spolu s námi, až zima skutečně skončí.

pům. Co takový pozdní nástup jara

Možná bychom se měli všichni za-

tos odolat prvnímu jarnímu slunci

může znamenat? „Příroda si nedá

myslet, jestli není něco špatně.

a počkejte si spolu s námi, až zima

poroučet a nenechá se ovládat,“ říká

V prodejnách našeho Sdružení za-

skutečně skončí. Do té doby si mů-

Stanislav Dvořák z teplického za-

hradnických center se snažíme do-

žete užívat krásy jarních květin,

hradnického centra Dvořák a syn.

držovat sezóny a nabízet opravdu

jako jsou macešky, petrklíče nebo

„Nabízet letničky již koncem února

takové zboží, které následně přine-

třeba

není z botanického hlediska vůbec

se užitek i radost. Pokud už v úno-

v našich zahradnických centrech

vhodné, i když řada hobby marke-

ru někde v hobby marketu objevíte

nabídneme až tehdy, kdy to bude

tů tak činí. Hodnotil bych to pouze

muškáty „za bezkonkurenční cenu“,

mít opravdu správný důvod.

pomněnky.

Letničky

vám

▪

Zpravodaj
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Malí zahradníci

Vstávej, SEMÍNKO, holala…
PRO

DĚTI

Znáte, děti, pohádku o tom, jak Křemílek s Vochomůrkou zasadili semínko
a zpívali mu písničku, aby z něj vyrostla květina? Od února si v dětském
zahradnickém centru můžete zakoupit potřeby pro vypěstování vašeho
vlastního rajčátka a aksamitníku. S výsevem začněte až v březnu, řiďte se
radami našich malých kamarádů – jahůdky a hrášku. Pokud byste od nás
chtěli pomoci, přijďte do našich zahradnických center, v dětském koutku
budeme také vysévat.

Co budeš potřebovat:
| rašelinové tablety jiffy
| keramický nebo plastový květináč
| podmiska
| semena rajčete
| semena aksamitníku

Jahůdka a hrášek ti ukážou, jak budeš postupovat. Je to jednoduché:

Děti pomozte nám vybrat název pro dětský koutek a jména pro postavičky jahůdky a hrášku! Vybírat můžete
na facebooku – Dětské zahradnické centrum - anebo na anketních lístkách v našich zahradnických centrech.

14 předjaří 2Ο14
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Recepty

Recepty s klíčky
a cereáliemi
Pomazánka s klíčky a marockým kořením
| 2 nízkotučné tvarohy | 1 lžíce kmínu | 1 lžička hořčice | 2 lžičky olivového oleje
| šťáva z jednoho citronu | 1 lžička Ras el Hanout (marocké karí, lze nahradit obyčejným)
| 1 větší mrkev | 1 hrst klíčků řeřichy (ředkvičky, vojtěšky) | rajčata | sůl | pepř
Oba tvarohy vložíme do misky, přimícháme kmín, olivový olej, hořčici, sůl a pepř. Opatrně
promísíme, abychom zachovali konzistenci tvarohu. Poté směs vložíme do odkapávací
misky. Na struhadle nastrouháme mrkev na proužky, pokapeme citrónem. Hotovou
pomazánku posypeme klíčky, kořením Ras el Hanout a mrkví. Můžeme dozdobit rajčaty.

Vločkové placky jako hlavní chod
| 1 sklenice ovesných vloček | 1 sklenice mléka | 2 lžíce slunečnicových semínek
(pokud možno den předem namočených) | 1 vejce | 1 lžíce celozrnné mouky
| 1 lžíce oleje | ředkvičky, hlávkový | salát | klíčky | bazalka
Ovesné vločky zalijeme mlékem a necháme nabobtnat. K vločkám přidáme
slunečnicová semínka, vajíčko, mouku a dobře zamícháme. Na pánvi rozehřejeme
olej a z připravené směsi lžící vytvoříme placku. Uděláme ji silnější, lépe se opeče
dozlatova a uvnitř zůstane měkká. Na talíři hotovou placku obložíme ředkvičkami,
salátem, klíčky a bazalkou. Podáváme teplé.

Bábovka s cereáliemi
| 2,5 hrnku polohrubé mouky | 2-3 vejce | 1 hrnek cukru krupice | 1 hrnek cereálií
| 0,75 l mléka | 0,5 hrnku oleje | 1 sáček prášku do pečiva
| 1 sáček vanilkového cukru | 2 lžíce kakaa | 1 lžíce másla
Mouku smícháme s cukrem, práškem do pečiva a vanilkovým cukrem. Přidáme vejce,
mléko, olej a pečlivě našleháme. Nakonec přidáme oříškové nebo ovocné müsli,
které jsme předem namočili v mléce. Větší část těsta nalijeme do formy vymazané
rozehřátým máslem a vysypané moukou. Menší část obarvíme kakaem a špejlí
vmícháme do světlého základu bábovky. Pečeme při 150 °C.

Fazolové klíčky s paprikou
| 2 papriky | 2 hrsti fazolových klíčků | 2 hrsti klíčků mungo
| 2 menší hrsti ředkvičkových klíčků | 8 ks cherry rajčat
| pár listů hlávkového salátu | 100 g sýra eidam | olivový olej | sůl
Omyté papriky nakrájíme na kostičky, cherry rajčata pouze rozpůlíme. Zeleninu
opatrně promícháme s klíčky fazolí, munga a ředkviček. Do salátu přidáme olivový
olej a dochutíme solí. Na závěr můžeme salát ozdobit nastrouhaným sýrem Eidam
a servírujeme ho na listech hlávkového salátu.

▪

Zpravodaj
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Zahrada

Vysaďte si

cibuloviny na léto
Cibule tulipánů, narcisů nebo hyacintů teď na prodejnách zahradnických center
nehledejte. Čas pro výsadbu jarních cibulovin byl na podzim. Nyní netrpělivě čekají
v zemi, až poleví zima a budou moci vykouknout na povrch a pozdravit se s prvními
paprsky jarního sluníčka. Pomalu však přichází období vhodné pro nákup v létě
kvetoucích cibulovin a hlíznatých rostlin –gladiol, jiřin, lilií a begonií.

N

ež nastane optimální doba
pro výsadbu, můžete si začít
plánovat barevné kompozice
pro svou zahradu, protože cibuloviny v záhoně vždy nejlépe vynikají
ve skupinách.
Úspěšné pěstování cibulovin je podmíněno vysazováním kvalitních,
zdravých cibulí a hlíz. Zvláště při
nákupu bychom měli být pozor-

ní a kontrolovat, zda nejsou cibule
a hlízy poškozené nebo nahnilé, zda
jsou pevné a celistvé. Nejspolehlivější je nákup v zahradnických centrech od prověřených dodavatelů.
Optimálním termínem pro výsadbu většiny druhů je přelom dubna
a května. Lilie je možné sázet již
dříve, naopak begonie jsou citlivější
k pozdním jarním mrazíkům, a tak

s jejich výsadbou příliš nespěcháme.
Pro hloubku výsadby platí jednoduché pravidlo – měla by odpovídat
přibližně dvojnásobku šířky cibule.
V těžkých půdách stačí cibulky umístit o něco mělčeji, naopak v lehkých
suchých půdách vysazujeme hlouběji. Cibulnaté a hlíznaté květiny
nejsou příliš náročné na charakter
půdy a jsou schopny s úspěchem růst

16 předjaří 2Ο14
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náš tip
téměř ve všech zahradních půdách.
Většina letních cibulovin potřebuje
dostatečně slunné stanoviště ( jen begonie mají rády lehké přistínění).
Dobrým pomocníkem vám budou
sázecí košíky, které mají na všech
stranách otvory pro prorůstání kořenů. Na podzim nám také usnadní
vyjímání hlíz a cibulí z půdy. Jako
prevenci napadení houbovými chorobami doporučujeme cibule před
výsadbou namořit.
V přenosných nádobách se můžete
těšit z pestrosti barev letních cibulovin a hlíznatých rostlin také na
balkonech, terasách či dvorech.
▪

Kvalitu cibulí a hlíz a bohaté kvetení zajistí
speciální hnojivo pro cibuloviny. Produktová
řada AGRO nabízí kapalné AGRO Kapalné
hnojivo pro cibuloviny a AGRO Organominerální hnojivo v granulované formě. Oba
výrobky jsou vhodné pro cibuli, česnek a okrasné
cibuloviny pěstované na zahradě ve volné půdě
i v nádobách. Pravidelné přihnojování zajistí
rostlinám zdravý a intenzivní růst. Užitkové
cibuloviny budou silné a zvýší se jejich výnos, podpoří
se tvorba silic pro pikantnější a výraznější chuť. Cibule
a hlízy okrasných rostlin si vytvoří dobrý základ pro
bohaté kvetení i v následujícím roce.

Cibule, nebo hlíza?
Typickou vlastností cibulnatých
a hlíznatých rostlin je jednoroční
vegetační cyklus, během kterého
rostlina vytvoří nadzemní orgány, květy,
popřípadě semena, a nashromáždí
v podzemním zásobním orgánu (cibuli

či hlíze) živé látky pro další vegetaci.
Každá vegetace je zakončena obdobím
vegetačního klidu. U cibulí dochází
k tvorbě základu nové rostliny již
během období vegetačního klidu.
Cibule je vlastně kompletní rostlina,

která čeká, až se bude moci rozvinout.
Ukrývá všechny nadzemní části, stonek,
listy a květy, které z ní potom vyrostou.
Naopak hlíza je pouze zásobárnou živin
a k diferenciaci nadzemních orgánů
dochází až během vegetace.

Text: Daniel Veselý; foto: iBulb a Dreamstime

Jak vysazovat

Jiřiny

Begonie

Lilie

Mečíky

Vysazují se začátkem
května, jsou sice
citlivé na přízemní mrazíky,
ale minimálně 10 dní jim
potrvá, než se objeví jejich
výhony nad zemí.
Výsadbovou jámu můžeme
obohatit kompostem nebo
chlévským hnojem, důležitá
je dostatečná zálivka.

Vyžadují teplo, a tak
s jejich vysazováním
není radno spěchat, aby je
nepoškodily pozdní mrazíky.
Jako substrát použijte
dobrou univerzální zeminu
pro kvetoucí rostliny.
Zeminu se snažíme
udržovat stejnoměrně
vlhkou, ale ne přemokřenou.

Vysazujeme ve
skupinách po třech
až pěti k trvalkám nebo
letničkám, doplňujeme je
trávami a kapradinami.
Během pěstování zamezíme
přemokření, do těžkých půd
předem zapracujeme
drenáž.

Vysazujeme koncem dubna
nebo počátkem května do
řádků vzdálených alespoň 20 až
30 cm, v řádcích pak asi 10 cm od
sebe. Před výsadbou opatrně
oloupeme hlízy ze slupek, dáváme
pozor na klíček a rašící kořínky.
Velké hlízy sázíme 10 cm hluboko,
aby se v létě nevyvracely, střední
hlízy asi 7 – 10 cm hluboko.

Zpravodaj

16_17_cibuloviny.indd 17

17

3.1.14 16:24

Poznej
Balkonsvoji
a terasa
zahradu

Vrby, vrbky, vrbičky…
Vrba (Salix) je jednou z nejčastějších dřevin. Sotva bychom si bez ní uměli
představit zeleň kolem rybníků a řek, některé obrázky pana Lady by neměly
to správné kouzlo a z čeho bychom pletli velikonoční pomlázky.
Z vrbového proutí lze
vytvářet atraktivní, živé
zahradní stavbičky.
Ocení je zejména děti

18_19_vrby.indd 18
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Radí
Lukáš Hájek,

Text a foto: Pavel Chlouba

V

rby tvoří velmi bohatý rod
zastoupený po celém světě.
Uvádí se, že existuje 300 až
600 jed
notlivých druhů. Jednotlivé
druhy se mezi sebou snadno kříží,
čímž vznikají nové typy, které se od
sebe různou měrou liší. Proto někteří
vědci tyto nově vzniklé typy vrb hodnotí pouze jako odchylky od dříve
popsaných druhů, zatímco jiní je popisují jako nové druhy. Nás ale budou
zajímat především možnosti využití
těchto často velmi zvláštních, ale
i pohledných dřevin.
Vrba je součástí různých pověstí,
magických rituálů i literárních textů. Podle jedné z pověstí vrba rostla
před jeskyní, ve které se zrodil bůh
Zeus. Ještě relativně nedávno se vrbový proutek používal jako amulet
proti žárlivosti. V 16. století zase
prý vznikl zvyk svěřovat se vrbě
s intimními problémy kolem neopětované lásky, vrba totiž měla podle pověstí být tím jedincem, který
nad smutkem a problémy projeví
pochopení, přitom tajemství určitě
neprozradí. Dodnes se občas používá slovní spojení „svěřit se vrbě“
nebo „šeptat tajemství vrbě“.
Mnohem důležitější jsou léčivé
i praktické vlastnosti vrb. Věděli
jste, že účinná látka aspirinu byla
izolována v 19. století právě z vrbové kůry? Její účinky však znali
už staří Sumeři a přibližně 400 let
před Kristem doporučoval Hippokrates vrbový čaj pro léčbu horečky. Zejména v lidovém léčitelství se
vrba používala jako uklidňující prostředek i proti nespavosti.
Vrba je nejcennějším zdrojem materiálu pro košíkářskou výrobu. Vytvářejí se z ní také různé zahradní
prvky, jako obruby záhonů, opory na
popínavé rostliny či plotové zástěny.
Pokud se k výrobě použijí proutky
živé, dají se z vrbového proutí vytvořit různé chýše, lavice či tunely pro
děti. Proutky rychle obrazí a vytvoří
tak pro děti místa vhodná pro dobrodružné i romantické hry.

vedoucí
venkovního
prodeje, Chládek
– zahradnické
centrum, Praha
Z hlediska pěstování na zahradách
skýtají vrby mnoho zajímavých možností. Na menších zahradách nacházejí uplatnění zejména zakrslé odrůdy vrb, často roubované na kmínku.
Takto vlastně vznikají nízké stromkovité tvary. Do této skupiny patří
třeba převislá odrůda vrby jívy – Salix
caprea ‘Kilmarnock‘. Její převislé větve vytvářejí zejména silný jarní efekt,
proto se často vysazuje k vodní hladi-

Při výsadbě aplikujte
Symbivit. Tento produkt
s mykorhizními
houbami má velice
dobré výsledky.
Při pěstování vrb na kmínku musíme
udržovat kmínek „čistý“. Ze spících
oček na kmínku totiž často prorůstají plané výhony, které je třeba včas
a pravidelně odstraňovat. Jsou totiž
velmi vitální a časem by mohly kulturní část zcela utlačit a zničit.
Zajímavé jsou zakrslé a miniaturní druhy. Dorůstají do výšky jenom
několika centimetrů a jsou oblíbené
především u skalničkářů. Jejich krása
vynikne nejvíce na skalkách nebo v nádobách, lze
je použít i jako rostliny
půdopokryvné.
Stromovité formy vrb se v rodinných

Věděli jste, že základem aspirinu
je látka získávaná z vrby?
ně, podobný efekt nabízí další odrůda
od stejného druhu – Salix caprea ‘Curly Locks‘. Zajímavé přitom je, že právě vrba jíva zdaleka nemá tak vysoké
nároky na půdní vláhu jako mnoho
dalších druhů. Proto se tyto odrůdy
mohou vysazovat i do běžných, méně
vlhkých půd. Pokud je po odkvetení
hluboce seřízneme, podpoříme růst
v atraktivním, deštníkovitém tvaru.
Minimálně stejnou, ne-li větší oblibu, si udržuje odrůda vrby celolisté –
Salix integra ‘Hakuro Nishiki‘. Vyznačuje se pestrými listy, hlavně mladé
výhony mají velký podíl bílé barvy,
v jarním období a při rašení se na listech objevuje i výrazná barva růžová. Starší listy na atraktivitě ztrácejí,
proto se doporučuje tuto vrbu často
zkracovat. Častý řez podporuje nové
rašení a udržuje rostlinu v kompakt-

zahradách vyskytují spíše okrajově.
Některé druhy přitom lze pěstovat
i v malých zahradách, jenom se musí
velikosti zahrady přizpůsobit způsob
pěstování. Při pěstování na tzv. hlavu
se začátkem jara ve stejné výšce seříznou všechny loňské výhony. Větve
lze použít pro vlastní tvorbu proutěných prvků, přičemž se vlastní strom
bez újmy na zdraví a kráse povede
udržet v přiměřených rozměrech. ▪

ním tvaru.

Pravidelný řez ve stejné výšce
udrží vrby v přijatelné velikosti.
Proutí lze využít pro výrobu
drobných prvků

Zpravodaj
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Semena

Než nastane správná doba
pro výsev a výsadbu, máte
ještě čas vybrat si v našich
zahradnických centrech
semena zeleniny, bylinek

Těšte se

a okrasných rostlin.
Vedle osvědčených
evergreenů pro vás
máme připraveny
i čerstvé novinky.
teď představíme.

na JARO!

AUTUMN PALETTE – laskavec
v paletě podzimu

ALBION F1 – hybridní
pastinák

Nový kultivar laskavce zaujme výraznými
květenstvími v pastelových odstínech
růžové, okrové a smetanově bílé barvy.
Rostliny dorůstají do výšky kolem 100
až 120 cm. Jejich mohutné laty vyniknou
na záhoně, dají se rovněž řezat do váz
i sušit. Tato nenáročná letnička vyžaduje
dostatečnou vláhu, teplo a kvalitní, ale
lehčí půdu.

Kořen této odrůdy je bílý a nežloutne
ani při dlouhodobém skladování. Má
výrazně řepovitý tvar a je vhodný na
přímý konzum i průmyslové zpracování. ALBION F1 je velmi výnosný
hybrid s vegetační dobou cca 190
dní. Právě kratší vegetační doba,
v porovnání s klasickými odrůdami, je
výraznou předností tohoto hybridu.

FLYAWAY – odolná mrkev
Mrkve z raných výsevů mají
problém s pochmurnatkou mrkvovou. Mrkev FLYAWAY má vůči ní
geneticky založenou vysokou
odolnost. Mouchám pochmurnatky „nevoní“ a k jejím kořenovým
krčkům kladou méně vajíček.
Tato raná karotka nantéského
typu má kořen cca 30 cm dlouhý,
mohutnější, s tupým zakončením.

Text: Ing. Peter Gajdoštin, SEMO a. s.; foto: archiv SEMO a. s., dreamstime.com

Některé z nich vám
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MOONSHADOW F1 –bílá
slunečnice

BLUE KURI – modré Hokkaido
Kromě oranžové a zelené tykve Hokkaido
nabízíme také šedomodré tykve.
Plody o hmotnosti 1,5 kg jsou plošší,
kvalitou dužiny i chutí se ale vyrovnají
oranžové tykvi. Odrůda BLUE KURI
vykazuje značnou toleranci vůči virózám
přenášeným mšicemi.

TULSI – svatá bazalka
Málo známá indická „svatá“
bazalka TULSI se používá k ochucení bylinných čajových směsí
i různých pokrmů. Čaj z listů
pomáhá proti nachlazení, rýmě
a kašli, snižuje projevy cukrovky,
má antioxidační účinky a zlepšuje paměť. Je vytrvalá a citlivá na
mráz, u nás se dá proto pěstovat
pouze jako letnička.

V sortimentu najdeme vedle oranžových,
červených i téměř černých slunečnic
nově také velkokvětou bílou slunečnici
MOONSHADOW F1. Větvící se rostlina
dosahuje výšky kolem 120 cm. Soukvětí
s černým středem mají po obvodu velké
jazykovité květy v bílé barvě s jemným
růžovým podbarvením. Patří do skupiny
sterilních hybridů – netvoří v květech pyl.
Tato vlastnost se projeví jako obrovské
plus pokud máte ve svém okolí pylového
alergika, nebo tehdy, když řežete
slunečnice do vázy na stůl.

NAGA MORICH – skutečně
pálivá paprika
Jedna z nejpálivějších papriček
současnosti! I když zředíte 1 ml její šťávy
v 10 hektolitrech vody, stále zaznamenáte
pálivost. Plody jsou tenkostěnné, protáhlé,
zrající ze světlezelené do červené barvy.
Rostliny jsou nižší, kompaktní, s téměř
vodorovně položenými výhony, ideální pro
samozavlažovací truhlíky. Z dvou až tří
rostlin vypěstujete několik desítek plodů.

QUEEN LIME RED – ostálka
skutečně královská
Letošní novinka QUEEN LIME RED je mezi
ostálkami výjimečná. Zaujme úchvatnou
kombinací růžové barvy se světle žlutým,
citronovým středem, která tu zatím
nebyla. Rostliny jsou vzpřímené a silné,
květy vyniknou v záhoně i ve váze.

Zpravodaj
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Ochrana rostlin

PŘEDJAŘÍ na zahradě
Zima je sice leckde ještě v plném proudu, v zahradnické duši už se ale
probouzí jaro. Než se probudí tráva, začnou rašit stromy a keře a ze zimního
spánku procitnou pokojové rostliny, je třeba se nachystat na jaro.
Už v lednu začínáme s předpěstováním paprik,
jahod a muškátů. Mladé rostlinky košťálové
zeleniny jsou náchylné k padání klíčních
rostlin. Chorobu způsobují půdní houby,
které napadají kořenový krček klíční rostlinky
a způsobí její zalomení a uhynutí. Proto je nutné
věnovat velkou pozornost výběru výsevního
substrátu (někdy nejlevnější neznamená
nejlepší) a do zálivky ihned po výsevu přidat
přípravek Previcur Energy, který zamezí rozvoji

půdních hub a výsev bude skvěle prospívat.
Využít můžeme i přípravek Polyversum, který
se používá trochu odlišným způsobem. Protože
obsahuje speciální houbu, která se živí jinými
houbami ve svém okolí, je třeba připravit substrát
předem. Čtyři až pět dnů před samotným
výsevem jej smícháme s Polyversem, zavlažíme ho
a necháme překrytý ve výsevní misce třeba fólií.
Polyversum se začne v substrátu šířit a do pěti dnů
jej vyčistí.

Pokud se během zimy objevili škůdci na
pokojových rostlinách, například puklice,
molice nebo mšice, je čas proti nim zakročit.
Ideálním řešením jsou insekticidní tyčinky
Careo – jednoduše je zapíchneme do květináče
a vyřešíme tak nejen boj proti škůdcům, ale
i výživu rostlin na celé tři měsíce. Careo tyčinky
si dokážou poradit i s červci a puklicemi, kteří

jsou chráněni proti účinku jiných přípravků svým
štítkem nebo vlnou.
Pro rostliny ve větších nádobách bude vhodnější
využít Careo půdní granulát, který vystačí na
35 litrů zeminy. Stačí udělat do květináče několik
jamek kolem kořenů, naplnit je odměřeným
množstvím granulátu a důkladně zalít.

Když je v únoru příjemná zimní teplota kolem
nuly, můžeme se již pustit do průklestu
a řezu ovocných stromů. Kromě nůžek
a pilky, nepostradatelných nástrojů každého
ovocnáře, nesmíme zapomenout na Rosteto
Sadařský balzám. Je vhodný na zatírání
větších ran po řezu ovocných stromů. Na řezné
ráně vytvoří pružnou prodyšnou membránu,
která zamezuje nadměrnému vysychání
dřeva, napomáhá rychlému hojení a nedovolí
dřevokazným houbám napadnout ošetřené rány.
Výborně se roztírá a urychluje hojení ran po řezu.
A když už hovoříme o ovocných stromech, určitě
bychom neměli zapomenout zmínit kadeřavost
broskvoně. Jestliže několik dní budou teploty
atakovat hranici osmi stupňů Celsia, začnou

se broskvoním nalévat vrcholové pupeny. Pak
nastává ten správný okamžik pro ošetření proti
kadeřavosti. Velmi časné ošetření je skutečně
důležité – pokud nevystihneme ten správný
okamžik, nepodaří se nám už broskvoně pro
letošní rok ošetřit! Výborným pomocníkem
proti této chorobě je přípravek Kocide, který
dokonale ulpí na větvích a odolává dlouhodobě
dešti. Ošetření můžeme v pozdější fázi doplnit
ještě přípravkem Delan, který kromě kadeřavosti
můžeme využít například i proti strupovitosti na
jádrovinách.
Za příznivého počasí můžeme jádroviny také
ošetřovat přípravkem Jarní souprava, který zbaví
jabloně i hrušně přezimujících škůdců, pokud je
přes zimu z kůry neodstranily sýkorky.
▪

Při přepichování přidejte ke kořenům malých rostlinek
přípravek Symbivit rajčata a papriky. Obsahuje
mykorhizní houby, které se navážou na kořenový systém
rostliny a budou jim dodávat více potřebných živin a dalších
prospěšných látek. Síť vláken mykorhizních hub zlepšuje
hospodaření s vodou a rostliny nepřesychají ani nezahnívají.

Text: David Brom; foto: ZC s.r.o.

náš tip
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Zelenina

Přemýšlíte, co si letos vypěstujete na své zahrádce? Rádi byste například pro své děti
vyzkoušeli zdravou BIO zeleninu bez chemických hnojiv a postřiků, aby opravdu prospěla
jejich zdraví? Je tu řešení: vyzkoušejte zcela jedinečnou výrobkovou řadu Agro NATURA,
která respektuje pravidla ekologického zemědělství.

C

o je to BIO zelenina? Jednoduše řečeno jde o zeleninu
pěstovanou bez použití chemických prostředků. Mnoho studií
dokazuje, že takto pěstovaná zelenina je chutnější, má vyšší obsah
minerálních látek, vlákniny i vitamínů. Naopak není kontaminována
žádnými chemikáliemi.
Někteří z vás nemají k dispozici zahradu, a přesto by si rádi vypěstovali vlastní například BIO rajčata nebo
papriky. Máte-li balkon, je problém
vyřešen – musíte jen vědět, jak se
▪
o rostliny správně postarat.

Vypěstujte si vlastní
BIO zeleninu
Výběrem vhodné zeminy podpořte dobrý růst
Substrát NATURA určený přímo pro BIO pěstování se
skládá jen z přírodních a ekologických složek: z rašeliny,
kokosového vlákna, jílu a startovací dávky BIO hnojiva. Díky
tomuto základu budou mít vaše rajčata všechny důležité
živiny včetně mikroprvků hned od prvopočátku.

Dbejte na
dostatek světla
a chráněnou
polohu

Zvolte vhodnou nádobu a odrůdu
Do samozavlažovacího truhlíku o délce
padesát centimetrů se vejdou bez problémů
tři sazenice keříčkových rajčat. Tyčková
rajčata pěstujte v květináčích s průměrem
40–50 cm a hloubkou minimálně 30 cm.

Nejlepší je tedy místo
orientované na jih
nebo západ chráněné
před deštěm. Ideální
je balkón, který
rostlinám poskytuje
sucho, závětří
a dostatek světla.

Text a foto: Jiří Janeček, Agro CS

Hnojení
Asi 14 dní po zasazení
rajčete můžete
začít s pravidelným
přihnojováním. Vhodná
jsou BIO hnojiva řady
NATURA obsahující
všechny potřebné živiny
včetně přirozeného
obsahu stopových
prvků, podporují tvorbu
a dozrávání plodů. Navíc
mají unikátní složku –
sladové klíčky obsahující
speciální sladové
bakterie. Ty produkují
enzymy, které podporují
rozvoj kořenů.

Při dodržení všech
zásad budete mít
krásné a silné
rostliny s velkými
a chutnými plody.

Podobně můžete pěstovat
i BIO papriky, případně BIO drobné
ovoce jako jsou třeba jahody.
Mít BIO jahody přímo na okně
je určitě velká výhoda hlavně
pro maminky s malými dětmi!

Dobrou péčí předcházejte
chorobám a škůdcům
Zásadním prvkem prevence vůči
chorobám a škůdcům je nezalévat na
list a pěstovat na dobře větraném,
slunečném místě. Proti houbovým
chorobám používejte preventivně
přípravky na bázi mědi schválené pro
použití v ekologickém zemědělství.
Při napadení škůdci (mšice, molice,
svilušky apod.) můžete bez obav použít
ekologický postřik NATURA Rock Effect.

Zpravodaj

23_agro.indd 23

23

3.1.14 16:47

Naši dodavatelé

SEMO: Porostou, ru k
Společnost SEMO s. r. o. byla založena třemi českými společníky v roce 1993 s cílem
odkoupit v rámci velké privatizace tehdejší Šlechtitelskou stanici Smržice s. p.
K vlastnímu převzetí pak došlo v roce 1994. Od tohoto roku se datuje budování
soukromé šlechtitelské, výrobní a obchodní společnosti SEMO s. r. o., která se v roce
2009 transformovala na akciovou společnost a je stále ryze českým subjektem.

F

irma SEMO se sídlem ve Smržicích tak v roce 1994 navázala
na dlouholetou tradici místního šlechtění, která je spojena s bývalou Šlechtitelskou stanicí zeleniny.
Orientace fi rmy, která byla původně
zaměřená pouze na šlechtění, znamenala v první řadě nejen vytvoření
zázemí pro produkci komerčního
osiva, jeho zpracování, skladování
a balení, ale také vybudování nového
obchodního oddělení a vůbec celého distribučního systému. Nejdříve
jsme tehdejší sklad LTO zrekonstruovali na čističku osiva včetně jejího
vybavení čisticími stroji a přístavbou
moderní automaticky řízené sušičky
na osivo. Následně jsme vystavěli novou halu pro balící linky osiv a expediční centrum. Rozvoj pak pokračoval v roce 2005 vybudováním nového
skladu osiva. Následně, v roce 2008,
byly pořízeny nové fóliovníky, sloužící pro šlechtění a výrobu elitní-

ho osiva a linií o celkové rozloze
0,44 ha. Rok 2009 byl rokem vybudování nového skladu hrachů v areálu
farmy v Čelechovicích na Hané a vybudováním a uvedením do provozu
kotelny na biomasu, která spalováním řepkové slámy zajišťuje vytápění skleníkového hospodářství a části
provozu. Za účelem zvýšení kvality
osiva jsme v roce 2013 pořídili optickou čističku SORTEX multicolor,
která umožňuje z problematických
partií osiv odstranit nečistoty neodstranitelné klasickými metodami
čištění.
Firma SEMO se dnes zabývá šlechtěním, množením a prodejem osiv
zeleniny, květin, léčivých i aromatických rostlin. Šlechtitelský program je zaměřen především na
plodovou zeleninu (papriky, okurky
a rajčata), saláty, kořenovou zeleninu a zahradní hrášky. Z důvodu
doplnění sortimentu pro nás šlech-
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u ku na to!
tí na pracovišti ve Vinarech také
naše partnerka, šlechtitelka ing.
Jitka Hrubešová, ředkvičky, zelí
a nově také česnek. A podobně, na
Slovensku u Trnavy, pro nás šlechtí soukromá šlechtitelská fi rma
AGRISEL cukrové kukuřice. Naše
odrůdy nyní znají kromě České republiky a Slovenska také farmáři,
zahradníci a zahrádkáři v Polsku,
Maďarsku, Rumunsku, ale i například ve Velké Británii, USA a Pákistánu. Který český pěstitel rajčat by
neznal smržickou odrůdu rajčete
Tornádo F1? Podobně známá je například okurka nakládačka Charlotte F1, paprika Amy je populární
odrůdou v Maďarsku, odrůda lahůdkové papriky Hamík se vyváží mimo jiné do Holandska, Velké
Británie, USA a Ruska. Odrůda zahradního hrášku Oskar se pěstuje
v Maďarsku, Bělorusku, ale také
Turecku, petržel Atika patří k žádaným odrůdám v Polsku a Maďarsku. Po několika letech testů
zaujala mrkev Jarana F1 a rané
zelí ve vzdálené Indii. Pro zajištění
opylovacího servisu máme vlastní
chov 130 včelstev a hospodaříme
na 200 ha orné půdy.
Vždy jsme si zakládali a stále si
zakládáme na vysoké kvalitě své

produkce. Každé osivo, které opouští naše brány, musí splňovat naše
interní normy. Ty jsou v případě
klíčivosti i čistoty přísnější než
normy EU a musí je splnit osivo ve
všech nabízených kategoriích. Našim osivům věříme natolik, že jsme
si před dvěma roky dovolili spustit
akci: „Porostou, ruku na to!“, která
garantuje, že naše osiva vyrostou,
jak mají. V případě, že není zákazník, a to z jakéhokoli důvodu, spokojen, poskytujeme mu automaticky náhradní osivo.
Cílem fi rmy SEMO je poskytovat
všem svým zákazníkům kvalitní
osivo, které je základem pěstitelského úspěchu a, jak pevně věříme, i vkladem do budoucí dobré
spolupráce s našimi distributory.
Vše v naší fi rmě je podřízeno tomuto cíli. Prací šlechtitelů počínaje, výrobou osiva, jeho následnou
úpravou a zpracováním, expedicí
a servisem konče.
Děkujeme všem našim zákazníkům za dosavadní důvěru a přejeme hodně úspěchů v naší další
obchodní a pěstitelské spolupráci.

Porstou,
ku
na to.

Ing. Jan Prášil
ředitel a předseda představenstva
SEMO a. s.
▪

Ing. Jan Prášil,
Semo a.s.

Zpravodaj
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Semena

MORAVOSEED
kvalitní osiva v novém kabátě
Společnost Moravoseed dodává více než 20 let široký sortiment osiv zelenin, květin, ale
i léčivých a aromatických rostlin všem skupinám pěstitelů. Základem úspěchu je kvalitní
šlechtitelská práce, důsledná kontrola procesu výroby osiv, jejich posklizňové úpravy
a finalizace. Po několikaleté odmlce, kdy veškerá osiva pro hobby trh byla dodávána pouze
v obalech firmy Nohel Garden, přichází společnost Moravoseed s vlastní řadou barevných
sáčků pro drobné pěstitele.

chuťovými vlastnostmi i obsa-

vá z 313 druhů barevných

hem nutričních látek.

sáčků, z toho je 195 odrůd

V následujícím výběru ze sorti-

zelenin, 99 květin a 19 léčivých

mentu

a aromatických rostlin. Hlavním

okurek, které jsou odolné proti

důvodem pro vytvoření vlastního

všem

produktu bylo zpřístupnění špič-

bám, jako je virová mozaika oku-

kových odrůd široké veřejnosti.

rek, čerň okurková, padlí, žlutá

Doposud totiž byly dostupné pou-

virová mozaika cukety a virové

ze profesionálním pěstitelům.

žloutnutí žilek tykvovitých.

Stále většího významu při výbě-

Hruboostné odrůdy ALHAMBRA F1,

představujeme
nejvýznamnějším

odrůdy
choro-

ru vhodných odrůd nabývá v po-

ORFEUS F1, ZUZANA F1 jsou navíc

slední době odolnost odrůd proti

partenokarpické,

chorobám a škůdcům. Některé

jí vysokou úrodu i v době, kdy je

choroby se v posledních letech

málo opylovačů. Díky partenokar-

projevují tak agresivně, že bez

pii jsou také předurčeny pro pěs-

intenzivní chemické ochrany do-

tování ve sklenících či foliových

kážou zničit v krátké době celou

krytech vertiko způsobem. Nejen

úrodu.

při tomto způsobu pěstování po-

Šlechtitelský program společnos-

skytují vynikající výnosy. Odrůdy

ti Moravoseed je proto již řadu

ALOE F1, CORVETA F1, FANTASY F1

let zaměřen hlavně na rezisten-

sice nejsou partenokarpické, ale

ce odrůd, samozřejmě v korelaci

jsou také rezistentní vůči všem

s jejich výnosovým potenciálem,

výše uvedeným chorobám.

takže

zaruču-

▪

Text: Ing. Luboš Srbek, Moravoseed a. s.; foto: Moravoseed a. s, dreamstime.com

T

ento nový produkt sestá-
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Na návštěvě

V rámci našich pravidelných návštěv vás tentokrát zveme na okraj jihomoravské metropole.
Pokud budete z Brna cestovat po dálnici směrem na Bratislavu a odbočíte k nákupní zóně
Olympia, můžete si udělat ještě malou odbočku do Modřic.

ZAHRADNICKÉ CENTRUM,
BRABEC s.r.o.
Naposledy jsme se viděli na jaře
2010. Od té doby se ve vašem
zahradnickém centru určitě
leccos změnilo…
Změny v našem zahradnickém centru probíhají nepřetržitě. V posledních letech jsme pokračovali v modernizaci prodejny – vyměnili jsme
například regály za nové a pozměnili tak celkový vzhled vnitřní prodejny. V současnosti plánujeme modernizaci venkovní prodejní plochy.
V loňském roce jsme se zaměřili
více na profesionální rozvoj pracovníků našeho týmu. Naše floristky se
zúčastnily mnoha kurzů a seminářů a reprezentovaly naše zahradnické centrum v různých soutěžích,
třeba v Brněnské růži.
Změny se týkaly i loga naší společnosti, které se nám podařilo vytvořit podle našich představ. Od minulého roku nás mohou naši zákazníci
najít také na facebooku.
| Loni jste oslavili 15 let existence
svého zahradnického centra.
Jak vzpomínáte na úplné začátky?
Provoz malé zahradnické prodejny jsme zahájili v centru vesnice
Modřice v roce 1998, v době, kdy kolem Modřic byla pouze pole. V roce
2003 jsme se přestěhovali do nové
prodejny za Modřice. Vesnice se
rychle rozrůstala, přibyla nová zástavba a nákupní a zábavní centrum
v těsné blízkosti. Začátky nebyly jednoduché, ale dnes, s odstupem času
jsme jenom rádi, že jsme se k tomu-

to kroku rozhodli. Budovali jsme fi rmu od začátku
a mohli jsme tak postupně získávat zkušenosti
nejenom v zahradnickém
oboru, ale i v oblasti managementu.
| Vaše zahradnické
centrum patří k těm,
která neleží přímo ve
městě, ale na jeho okraji
a zákazníci k vám musí
dojíždět. Není to určitý
handicap?
Právě naopak, vnímáme to jako výhodu! Naše
poloha na okraji Brna
a v blízkosti největšího
nákupního a zábavního centra na
Moravě nabízí zákazníkům vynikající dopravní obslužnost. A nejenom
to. Velice si ceníme naší klidné polohy v těsné blízkosti mezinárodní cyklostezky Brno – Vídeň. Tato
klidná poloha nabízí našim zákazníkům i možnost relaxace a řada
z nich toho ráda využívá.
| V průběhu roku pořádáte celou
řadu akcí pro zákazníky. Jaké to
jsou a která z nich je podle vás
nejúspěšnější?
Během roku pořádáme čtyři hlavní
akce. Už za pár týdnů začne únorová výstava orchidejí, na konec
května připravujeme bylinkové
slavnosti, oblíbené dýňové slavnosti jsou plánovány na říjen a kon-

cem listopadu adventní workshop.
A která akce byla nejúspěšnější?
Těžko hodnotit, vždy záleží na počasí, které bohužel ovlivnit nedokážeme… Minulý rok byly nejnavštěvovanější dýňové slavnosti.
| Od roku 2005 jste členy Sdružení
zahradnických center. Co vám
členství přineslo?
Členství naší společnosti ve Sdružení vnímáme velice pozitivně.
Velkým přínosem jsou společná
školení, studijní cesty a obzvláště
předávání zkušeností a informací
mezi jednotlivými členy. Jsme rádi,
že jsme se mohli stát součástí skupiny lidí, pro které vedení zahradnického centra není jenom práce,
▪
ale také radost a zábava.

Zpravodaj
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Sdružení zahradnických center, skupina českých spolupracujících
zahradnických firem
Teplice
Bakov nad Jizerou

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice

| zaručená odbornost
| nejvyšší kvalita
| česká tradice

Jičín

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov

Trhové
Sviny

Zahradnické centrum
Brabec, s.r.o.

www.brabeczc.cz
| Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
www.zahradnictvilibeznice.cz
| Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844

Chládek – zahradnické centrum
www.zahradnicke–centrum.cz
| Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

FLORA GARDEN s.r.o.

www.floracz.cz
| Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194
| Hradecká ulice 1145, 506 01 Jičín
Tel.: 493 592 942

Zahrada Lisý s.r.o.
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Most

www.zahradalisy.cz
| Bohumila Hájka 221, Popovice
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 311 638 063

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.: 466 616 193

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
| Okružní ulice (u kruhového objezdu –
směr centrum)
373 67 Borek u Českých Budějovic
Tel.: 602 779 652
| Žižkovo náměstí 118, 374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

www.katalog-rostlin.cz
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