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Retromanie

KVĚTINY našich b

Móda zvaná retro se objevuje všude kolem nás – v hudbě, v architektuře stejně

P

o babičce můžete mít leccos:
míšeňský hrnek, prstýnek
i malovanou truhlu. Jen živých památek se nedostává: kocour,
který vám kdysi o prázdninách přinesl ukázat ulovenou myš, už se
vám o nohu neotře.
Výjimkou jsou rostliny. Zelené dekorace, o které naše babičky
tak pečovaly, můžou krášlit i váš byt
– a budou k nerozeznání od těch,
které si pamatujete. Na titulní stra-

ně Zpravodaje se vám snažíme letos zprostředkovat tento fenomén:
doba se mění, rostliny ale zůstávají.
I když třeba naše babičky neměly na
výběr tolik druhů a kultivarů, existuje řada rostlin, které zdobily jejich
okenní parapet a které si vy můžete odnést z našich zahradnických
center. Až vám rozkvete gardénie,
možná její sladká vůně přivolá vzpomínku živější, než jakou dokážou vyvolat fotografie.
▪

Kornoutice (Zantedeschia)
Domov má v jižní Africe, v Evropě se pěstuje přes
dvě stě let. Za to, že neztratila nic ze své obliby,
vděčí svému půvabu a také šlechtitelům, kteří
přicházejí se stále novými, ještě přitažlivějšími
a bohatěji kvetoucími odrůdami.

Voskovka (Hoya)
Jméno prozrazuje, jak vypadají
její listy: jako by byly potaženy
voskovou vrstvičkou.
Starý název perluha zase
napovídá, jak vypadají květy
– bílé hvězdičky s červeným
středem, které – na rozdíl od
perel – sladce voní. A ještě
jedné věci si na ní babičky
cenily: toho, že se snadno
pěstuje.
Co potřebuje: Světlé
stanoviště, částečně
slunné, v létě však dejte pozor
na ostré slunce. Běžnou
pokojovou teplotu (v zimě
nevadí pokles i k 12 °C).
Zalévejte mírně, ale
pravidelně (kořenový bal by
měl být polosuchý), v době
vegetace jednou týdně hnojte.
Pozor: neodstraňujte stopky
odkvetlých květenství – příští
rok rozkvetou znovu.

Co potřebuje: Lze ji pěstovat venku i doma
v květináči. Je to hlíznatá rostlina, takže
vyžaduje klidové období. Vysazuje se v březnu až
dubnu do dostatečně velkého květináče. Rostlině
prospívá rosení, v období vegetace ji hnojte,
po odkvětu s hnojením přestaňte a postupně
omezujte zálivku. Až hlíza v říjnu zatáhne, vyjměte
ji a skladujte při teplotě 5–10 °C.

Voděnka (Tradescantia)
Babičky jí říkávaly „blázen“: přesně tak
totiž roste. Z vody, vzduchu a trochy
lásky dokáže vytvořit dlouhé šlahouny
pokryté zelenými, pruhovanými
nebo purpurovými lístky. Když jí dáte
čas, překvapí vás drobnými bílými
kvítky – a v tu chvíli se do ní definitivně
zblázníte.
Co potřebuje: Světlé
stanoviště bez přímého letního
slunce a s pokojovou teplotou (v zimě
může klesnout i k 7 °C). Od jara do zimy
ji zalévejte vydatně, v zimě přísun vody
omezte. Ocení také pravidelné rosení
a v době vegetace ji každých 14 dní
hnojte. Prakticky netrpí škůdci.
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jako v designu. Tak proč by měla minout svět rostlin?
Text: Jiří Dvořák; foto: Petr Vopenka, Flora Dania a F. Strauss/Mak Media
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Gardénie jasmínovitá (Gardenia
jasminoides)
Bývaly doby, kdy v pořádné domácnosti nesměla
chybět. Už ode dveří se
poznalo, že právě kvete:
prozradila ji sladká jasmínová vůně. Rádi ji měli
i naši dědové: ti si smetanové květy gardénií
vkládali do knoflíkových
dírek, když se chystali
na ples.
Co potřebuje:
Světlé stanoviště,
nejlépe na okenním
parapetu, dejte však
pozor na ostré letní
slunce. Vyhovuje jí běžná
pokojová teplota (v zimě
může klesnout i k 15 °C),
pravidelná zálivka, tak
aby substrát nevyschnul;
v zimě zálivku mírně
omezte, a časté rosení
(ne na kvetoucí rostlinu).
Hnojte jednou za 14 dní,
přes zimu jednou za
měsíc.

Gloxínie vznešená (Sinninga speciosa)
Velké sametové zvonce – kterých může na jedné
rostlině rozkvést až třicet – dýchají kouzlem
zámeckých komnat.
Co potřebuje: Světlé stanoviště bez
přímého slunce a běžnou pokojovou
teplotu. Nenechte substrát vyschnout, ale
vyvarujte se přelití. V období květu hnojte
každý týden, po odkvětu zálivku omezte.
Rostlina pak přechází do fáze vegetačního
klidu: květináč s hlízou uložte na chladnější
místo (stačí 10 °C). Na jaře rostlinu přeneste
zpět do tepla, a než se objeví první listy,
zalévejte jen slabě.

Monstera půvabná
(Monstera deliciosa)
Liána, která už před sto lety patřila do parádních pokojů – a patří tam vlastně dodnes: nezapře svůj exotický původ, ale neruší, a hlavně
– vydrží. Její předkové pocházejí z mexických
tropických pralesů, a klima v našich bytech jí
až překvapivě svědčí.
Co potřebuje: Světlé místo bez
přímého slunce, mírnou pokojovou
teplotu, v zimě je optimální 16–18 °C (při vyšší
teplotě se rychleji rozrůstá). Zalévejte mírně,
v zimě jen udržujte zeminu mírně vlhkou,
rostlině prospívá rosení. Od března do srpna
jednou týdně přihnojujte.

Zpravodaj
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Společnost

Pokud jste si někdy přáli navštívit
proslulý karneval v Rio de Janeiru
a dosud se vám to nepodařilo,
v sobotu 1. února 2014 jste měli
jedinečnou příležitost užít si tuto
atmosféru v pražském paláci
Žofín, kde se letos konal již
72. zahradnický ples.

72.

zahradnický ples
na Žofíně

4
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Text: Jana Veselá, Sylva Chládková, Chládek – zahradnické centrum; foto: Martin Zeman

P

ři této příležitosti aranžéři
z jednotlivých zahradnických
center našeho Sdružení spojili
své síly a zahalili všechny sály krásného Žofínského paláce do divokých
karnevalových barev a rytmů v podobě pestré květinové výzdoby právě ve
stylu karnevalu v Riu.
Pro ty, kteří letos na Zahradnickém
plese nebyli, zkusme navodit tuto atmosféru alespoň v několika větách.
Představme si tedy, že dnes je sobota
1. 2. 2014, přibližně 19 hodin, a my
v krásných šatech stojíme před palácem Žofín, jehož dveře se právě otevírají. Z pohledu na venkovní výzdobu
je nám jasné, že se pestrými barvami nešetřilo. Vcházíme do vstupní
haly, kde naši pozornost upoutá lustr
v podobě ohňostroje. Odložíme kabáty a jdeme se podívat do Rytířského
sálu, jehož dominantou je nádherný
páv z živých květů, stoly zdobí ana-

nasy a mnoho krásných tropických
květin, při pohledu na strop vidíme
bohatě nazdobené lustry. Člověku se
chce tančit okamžitě.
Přesuneme se do Malého sálu, kde
nás uchvátí pohled na nádherně nazdobená okna a podium. V tomto
sále bude dnes večer diskotéka, je
nám tedy jasné, kde protancujeme
střevíčky.
Jdeme dále, stoupáme po schodišti,
kterým se propletlo několik obrovských hadů tvořených zelení a pestrými květy. Jsme v polovině hlavního
schodiště a opět je tu již zmiňovaná
chuť k tanci – před sebou totiž vidíme tanečnice, které bezpochyby
zrovna přitančily v rytmu samby
z Ria. Ale ještě toho máme spoustu
ke zhlédnutí, přesuneme se tedy ještě výš a nahlédneme do Primátorského salonku. Výzdoba je okouzlující.
Z lustru zde padá vodopád nádher-

ných květů orchidejí Vanda, ze kterých přechází zrak.
Přesouváme se do hlavního sálu. Nespočet květin se na nás valí ze všech
stran, nevíme, kam se dřív podívat,
v údivu zvedáme oči vzhůru a tam
uvidíme nádherně nazdobený lustr
snad stovkami lat orchidejí… Výzdoba je tak krásná, že nám vyráží dech.
Zábava je v plném proudu, přidáme
se k tanci? Jsme ve správnou chvíli na
správném místě, za okamžik se zde
koná květinová show v podobě karnevalu v Riu, práce žáků zahradnické
fakulty Mendelovy univerzity pod vedením Jiřího Martínka a Táni Kuťkové. Téměř půlroční práce studentů se
zde zúročí v krásných karnevalových
kostýmech… Diváci nadšeně tleskají.
Večer se pomalu chýlí ke konci, zábava je za námi, střevíčky téměř prošoupány, zažili jsme kouzelný večer.
Velký dík za to patří všem aranžérům a floristům, kteří zde předvedli svůj um, a také dodavatelským fi rmám
i všem přátelům
za jejich pomoc
▪
a podporu.

ZPRAVODAJ
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Balkon a terasa

Paleta chutí a vůní
Znáte to: potřebujete trochu petrželky do polévky nebo pažitku do pomazánky a musíte
běžet přes celou zahradu. Mezi tím vám přeteče polévka na plotně, a když se rozběhnete
zachraňovat katastrofu, odhodíte někam bylinky a marně je pak hledáte...
Jak tomu předejít? Vysadit si bylinky do truhlíku!

A

ni sebelepší sušené koření nedokáže nahradit intenzivní
aroma rostlin, které jsme právě utrhli z keříku v květináči na okenním parapetu. Jejich malé množství
dodá každému pokrmu tu správnou
chuť. Kdo by nezatoužil po čerstvých
lístcích bazalky nebo pažitky, které
by byly pořád po ruce! Chcete-li používat bylinky častěji a nevzdalovat
se z kuchyně nebo od grilu na terase,
vysaďte si bylinky do jedné nádoby,
do jednoho truhlíku, který se vejde

Origanum
vulgare
(dobromysl)

Rosmarinus
officinalis
(rozmarýn)

téměř na každé okno. Při správné
volbě druhů a zohlednění podmínek stanoviště i nároků samotných
rostlin, jako jsou světelné podmínky,
vláha a složení substrátu, může pěstování v truhlících bylinkám prospívat. Pěstované rostliny mohou být
k dispozici nejenom k pravidelnému
využití při vaření, ale zajistíte si tak
i celoroční výzdobu oken, balkonů
nebo teras.
Většina aromatických rostlin preferuje slunná a teplá stanoviště, na

kterých se může plně rozvinout jejich vůně i chuť. Bylinkám vyhovuje
zpravidla na živiny bohatý humózní
substrát.
Na okenní parapety se dobře hodí
nižší druhy jako je pažitka nebo koriandr. Rostliny vyšší a rozkladitější,
jako je libeček lékařský nebo fenykl,
potřebují nádoby větší a stabilnější.
Do truhlíku můžeme vysazovat vytrvalé bylinky spolu s jednoletými
rostlinami. Nádoby můžete osadit
jednoletou bazalkou, kterou vhod-

Laurus
nobilis
(bobkový list)

Salvia
officinalis
(šalvěj)

Thymus
vulgaris
(tymián)
Ocimum
basilicum
(bazalka)

Helichrysum
italicum
(smil)

Bylinky na
grilovaná masa

Santolina
chamaecyparissus
(svatolina)
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Text: Martin Klíma; foto: Zahradnictví Líbeznice a Dreamstime

ně doplníte dlouhodobě působivými
trvalkami pažitkou a petrželkou.
Posledně zmíněná v nádobě upoutá
i svým výrazným růžovofialovým
květenstvím. I když si kuchyňské
bylinky můžeme sami vypěstovat ze
semen, bude jednodušší zakoupit si
je v zahradnictvích už jako předpěstované sazenice. Odpadá tak starost
s nákupem vhodného osiva, výsevem
a pikýrováním. Předpěstované sazenice se snadno ujímají a prakticky
ihned po výsadbě je můžete sklízet,
i když jen částečně.
Zahradnictví Líbeznice pro vás připravilo tři tipy pro smíšené bylinkové truhlíky. Každý z nich obsahuje
rostliny, které se hodí pro jiný účel.
Důležité je, že všechny druhy mají
přibližně stejné nároky a půjde tedy
o vzájemně prospěšnou symbiózu. ▪

Radí
Veronika
Hanková

vedoucí
venkovního
prodeje,
Zahrada Lisý s.r.o.
Allium
schoenoprasum
(pažitka)

Petroselinum
crispum
(petržel
kadeřavá)

Bylinky vhodné
do salátů

Mentha
piperita
(máta)

Salvia
officinalis
(šalvěj)

Bylinky pro
přípravu čaje

Usnadněte si
péči o své bylinky
a sesazujte vždy
druhy s podobnými
nároky na pěstování.

Melissa
officinalis
(meduňka)

Stevia
rebaudiana
(stévie)

Thymus
vulgaris
(mateřídouška)
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Akce

Bylinkové týdny

Foto: Dreamstime

v našich zahradnických centrech

8
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| grilování s bylinkami a další pochoutky
| tradiční i méně tradiční druhy bylinek
| ochutnávka čajů z bylinek
| odborné poradenství
| workshop pro děti, skákací hrad

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice

24. – 25.5.2014
Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

| široká nabídka bylinek vypěstovaných v Šebrově
| o víkendech ochutnávka bylinkových pomazánek

Šebrov

7. – 15.6.2014

| sortiment bylinek rozšířený o mnoho zajímavých druhů
| osazování truhlíků bylinkami na přání zákazníků
| bylinkové recepty a míchané nápoje z bylinek v naší restauraci
| na souběžné akci “Buďte krásná jako květina” se můžete
nechat zdarma nalíčit a poradit v používání přírodní bylinné
kosmetiky (sobota 10-18 hod)

Chládek – zahradnické centrum
Praha 6

23. – 25.5.2014

| prezentace známých i méně známých bylinek a všeho
potřebného k jejich pěstování
| odborné poradenství Ing. Vlastimila Šindeláře
| bylinkové speciality

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice

31.5. – 1.6.2014

| široký sortiment bylinek
| čaje a bylinkové limonády
| grilování a bylinkové pivo
| tvořivá dílna pro děti

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr u Berouna

23. – 25.5.2014
AZ GARDEN s.r.o.

| grilování s bylinkami
| ochutnávka bylinných čajů
| odborné poradenství

Pardubice

23. – 25.5.2014

| bylinková poradna Ing. Vlastimila Šindeláře
| ochutnávka čajů z čerstvých bylinek
| široký sortiment zboží
| pro děti: zábavné putování zahradnictvím
| občerstvení pro malé i velké

Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice

6. – 8.6.2014
Jičín:

| prodejní výstava bylinek a výrobků pro jejich pěstování
| bylinková soutěž pro děti
| odborné poradenství

Bakov:

| bylinkové čaje s ochutnávkou
| prodejní výstava bylinek a výrobků pro jejich pěstování
| odborné poradenství

FLORA GARDEN s.r.o.
Bakov nad Jizerou a Jičín

24. – 25.5.2014
Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
Modřice u Brna

24.5. – 1.6.2014

| poradna rostlinolékaře (24.5.)
| poradna biopěstování, výživy a ochrany bylinek (25.5.)
| barmanská show „Bylinky trochu jinak“ (24. – 25.5.)

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

Vypěstuj si svou ZELENINU!
Chceš si pochutnat na zdravých, šťavnatých paprikách, krásně červených
rajčátkách a voňavých jahůdkách? Nemusíš je s maminkou kupovat

PRO

DĚTI

v supermarketu, můžeš si je vypěstovat na balkoně nebo na terase!
Právě teď si můžeš koupit sadbu zeleniny a všechny další potřeby u nás
v zahradnictví a pustit se do sázení. Jahůdka a Hrášek, tvoji průvodci
po dětském zahradnickém centru, ti opět ukážou, jak budeš postupovat.

Co budeš potřebovat:
| sadbu rajčete, papriky či jahody
| květináč s podmiskou
| substrát
| jmenovku

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

Neboj se pochlubit
a pošli fotku!

ika

papr

ika

papr

1. Vyber si sazeničku zeleniny, kterou máš rád
a květináč ve své oblíbené barvě.
1. Vyber si sazeničku zeleniny, kterou máš rád
a květináč ve své oblíbené barvě.

2. Na přesazovacím stolku zasaď vybranou rostlinku
do připraveného květináče. Použij trochu zeminy na
2. Na přesazovacím stolku zasaď vybranou rostlinku
dno květníku, vyndej rostlinku ze sadbovače a dej ji
do připraveného květináče. Použij trochu zeminy na
do květináče. Dosyp zeminou a jemně přimáčkni.
dno květníku, vyndej rostlinku ze sadbovače a dej ji
do květináče. Dosyp zeminou a jemně přimáčkni.

3. Přidej zápich, na který si napiš nebo namaluj rostlinu,
a zapíchni jej do květináče. Nezapomeň pořádně
3. Přidej zápich, na který si napiš nebo namaluj rostlinu,
zalévat, květináč umístit ke světlu, aby se rostlinka
a zapíchni jej do květináče. Nezapomeň pořádně
nevytahovala.
zalévat, květináč umístit ke světlu, aby se rostlinka
nevytahovala.
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Recepty

Čočkový salát s mátou

Slaný závin s pažitkou

Špenátová polévka s bylinkami

| 200 g hnědé, suché čočky

| 500 g polohrubé mouky | 120 ml mléka

| 200 g čerstvého špenátu | 30 g másla

| malá salátová okurka | 4 rajčata

| 20 g droždí | 4 stroužky česneku

| 350 ml zeleninového vývaru

| 4 stroužky česneku | červená a žlutá

| cibule | po jedné hrsti petrželky, pažitky,

| 350 g sladké smetany ke šlehání

paprika | cibule | sůl

kopru a bazalky | sezamová semínka

| 2 cibule | 2 žloutky | 6 polévkových lžic

Zálivka: 250 g jogurtu | svazek máty

| 1 žloutek | olivový olej | sůl

sladké smetany na šlehání | stroužek

| šťáva ze 4 citronů | čajová lžička
mletého kmínu | sůl | pepř
Čočku, kterou jsme přes noc namočili,
druhý den uvaříme v osolené vodě.
Okurku, papriky a rajčata omyjeme
a nakrájíme. Cibuli a česnek oloupeme
a nadrobno nasekáme. Omytou,
nadrobno nasekanou mátu smícháme se
šťávou z citronů a s jogurtem, dochutíme
kmínem, solí a pepřem a poté nalijeme na
nakrájenou zeleninu a čočku.

Rozdrobené droždí zalijeme vlažným
mlékem a stejným množstvím vody,
necháme v teplé místnosti rozpustit
a několik minut kynout. Mouku se solí
přelijeme olejem i směsí mléka s droždím
a vypracujeme těsto, které necháme
v zakryté nádobě vykynout. Orestovanou
cibuli s česnekem smícháme s nasekanými
bylinkami a dochutíme. Vytvořenou směs
rozetřeme po rozváleném těstě, svineme
do závinu, který potřeme rozšlehaným
žloutkem a posypeme sezamovými
semínky. Závin pečeme dozlatova.

Recepty s bylinkami

česneku | talíř čerstvých bylinek –
bazalka, petržel, majoránka, dobromysl,
sůl | pepř
Omyté bylinky a špenát rozdrtíme
v hmoždíři, cibule s česnekem nakrájíme
a na másle krátce podusíme. Ke směsi
přidáme zeleninový vývar a smetanu
a povaříme asi 10 minut. Poté najemno
rozmixujeme směs spolu s bylinkami
a špenátem a dále vrátíme do hrnce,
dochutíme solí a pepřem a sejmeme
z vařiče. Žloutky smícháme s dvěma
polévkovými lžícemi smetany a nalijeme
do polévky a našleháme. Zbylé čtyři lžíce
smetany ušleháme do tuhé pěny a poté
vmícháme do polévky.

Gratinovaný losos s bazalkou
| 600 g plátků z lososa | 100 ml rybího vývaru
| 100 ml suchého bílého vína | 100 g sladké smetany
ke šlehání | 4 polévkové lžíce másla | 2 polévkové lžíce
dobře vychlazeného másla | 2 polévkové lžíce bazalky
| polévková lžíce ušlehané šlehačky | šalotka | citron

Text: Petra Švepešová; foto: Dreamstime

| žloutek | sůl | bílý pepř z mlýnku
Oloupanou šalotku nakrájejte a osmahněte na másle,
přilijte rybí vývar, bílé víno i smetanu. Asi tak dvě lžíce
smetany si ještě odložte na později. Vzniklou omáčku
rozmixujte a přidejte studené máslo pokrájené na
malé kousky a znovu rozmixujte. Poté zalijte žloutkem
smíchaným se zbylou smetanou a pro nadýchanost
omáčky vmíchejte ušlehanou smetanu. Plátky lososa
posypeme nakrájenou bazalkou, vše ochutíme pepřem
a solí a zalijeme omáčkou a zapečeme v troubě. Hotové
porce můžeme dozdobit lístky bazalky a řezem citronu.

▪
Zpravodaj
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Letničky

Nechte

balkony
rozkvést
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Dobrá zpráva na začátek: Jaro bude i letos krásné! Už brzy budete stát ve svém oblíbeném
zahradnickém centru a přemýšlet, čím letos potěšíte sebe a čím překvapíte (v lepším
případě šokujete) sousedy a známé. Pokud máte rádi petunie, surfinie a jejich
nesčetné příbuzné, určitě vás zaujme následující příběh.

Text: RNDr. František Kopřiva, Zahradnictví u Kopřivů, s.r.o.; foto: GAP Photos

P

etunie nejsou žádnou novinkou, pěstují se takřka od zahradnického pravěku. Naše
prababičky si je mohly zakoupit
u svého zahradníka již v 19. století
a o jejich oblibě svědčí jejich četné
lidové názvy – koukoly, gramofonky
nebo betónky.
Šlechtěním se v Čechách zabývala
jaroměřská ﬁ rma Černý. Potomci zakladatele se šlechtěním petuniíi zabývají až do současnosti. Jaroměřský
sortiment představoval v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého
století evropskou špičku. Ze široké
škály jmenujme jen namátkou drobnokvěté odrůdy Marika F1, Claudia
F1 či Nora F1, z velkokvětých například Láska F1, Touha F1 či Mládí F1.
Přestože se tyto odrůdy stále pěstují, v našich zahradnických centrech
se s nimi bohužel nepotkáte. Jejich
barvy jsou sice mnohdy i lepší, než
mají jejich nizozemští dvojníci, ale
pozdě nakvétají a bez chemické retardace jsou nepoužitelné, protože
se příliš vytahují.
Petunie jsou typické letničky. Výsev,
kvetení, tvorba semen a úhyn rostliny proběhne v jenom roce. V roce
1989 se v katalogu mnoha ﬁrem objevily vegetativně množené, tedy vytrvalé petunie. Jednalo se o křížence
zahradních petunií a jejich divokých
vytrvalých příbuzných. Vlastnosti
nových odrůd byly impozantní: převislý růst, bohaté kvetení, výborné
větvení, nárůst tak rychlý, že odrůda
‘Blue Vein‘ byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů. Nejlépe odhadla
ambice nového kultivaru japonská
ﬁrma Suntory. Pro svoje křížence vymyslela název a tento název a názvy
jednotlivých barevných odrůd patentovala. Tak se zrodila surﬁnie, beze-

náš tip
Pro výživu balkonových rostlin doporučujeme použít kapalné
hnojivo, které naleznete pouze v nabídce našich zahradnických
center. Je bohaté na základní živiny a mikroprvky – rostlinné
vitamíny. Výsledek se dostaví velmi brzy v podobě bohatě
kvetoucích převisů balkónových rostlin.

sporu nejúspěšnější novinka mezi
balkonovými květinami všech dob.
Následovala marketingová masáž
potenciálních zákazníků a mohutná
invaze na evropský a americký trh.
V roce 1995 byla nabídka surﬁnií takřka povinnou součástí sortimentu.
Obrovský zájem zákazníků donutil
i ostatní šlechtitele k rozsáhlému
výzkumu v této oblasti. Objevují
se nové a nové řady vytrvalých, vegetativně množených petunií. Zahradníci musí volit mezi surﬁ niemi,
sangunami, potuniemi, řadou Pegasus… Přestože jsou k dispozici desítky odrůd a novinek, nejrozšířenější
zůstává jedna z prvních – surﬁ nia
‘Shihi Purple‘. Právě tato odrůda je
podle mého názoru příslovečnou japonskou kráskou, která dobyla naše
terasy a balkony.
Podobně jako v loňské sezoně jsme
pro vás vybrali a sestavili tři kolekce
vytrvalých petunií. Nejde jen o surﬁ-

nie, ale jsou zastoupeny i druhy jiných
řad. Vybrané kultivary představují
průřez nabídkou pěstitelů a na našich
prodejnách budou k dispozici po celou sezonu. První skupinou je sestava
klasických surﬁnií v čele se zmíněnou japonskou kráskou ‘Shihi Purple‘.
Ve druhé skupině jsou takzvané table typy. Jde o kultivary s kratším
převisem, které rostou spíše do šířky než do výšky. V této skupině se
vyskytuje i odrůda s téměř červeným odstínem.
Třetí skupinu tvoří novější druhy se
zajímavě zbarvenými květy.
Kdo dá raději přednost tradičním
pelargoniím, pro toho jsme vybrali
pět nejkrásnějších kultivarů s plnými květy.
Všechny rostliny budou nabízeny
v nejvyšší kvalitě budou opatřeny
barevnými etiketami, které jsou
mimo jiné dokladem toho, že pěstitel uhradil licenční poplatek.

náš tip
Vitality Komplex Muškát a surfinie s vyšším
obsahem přírodních enzymů dodá balkónovým
rostlinám vše, co potřebují – posílí jejich imunitu
a preventivně je ochrání před savými a žravými
škůdci. Díky žížalímu dopingu a vyššímu obsahu
živin zvýší násadu a množství květů na rostlinách
a zvýrazní jejich barevnost.

Zpravodaj
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Letničky

Klasické
surfinie:

Kompaktní
surfinie:

Pestrobarevné převisy
Surfinie přirostly k srdci každému, komu učarovaly dlouhé
převisy výhonů obalených květy. Ideální jsou proto do
truhlíků na okenních parapetech, v závěsných koších
nebo zavěšených nádobách, kde budou mít možnost plně
rozvinout svůj růst a vytvořit kaskádu květů.

Purple je zřejmě nejznámější
odrůda s tmavě purpurovými,
velkými květy, která vytváří
převisy dlouhé kolem jednoho
metru.
Hot Red má růžový květ

s výraznou dekorativní žilnatinou.
Kvete poměrně časně a květy
jsou velké.

Na stůl nebo parapet
Ne vždy ale potřebujeme rostliny vytvářející dlouhé
převisy. Kdo si chce ozdobit vchod do domu, terasu nebo
stůl zahradního posezení, tomu přijdou vhod kultivary
s kompaktním růstem, které rostou spíše do šířky než
do délky a vytvářejí kulovitý tvar, v němž se rychle ztratí
celá nádoba. Vyzkoušejte například kontrastní kombinaci
tmavě červených a jemně žlutých květů, nebo naopak
světle a tmavě růžově kvetoucích kultivarů, které vytvoří
klidný efekt tón v tónu.

Table Salmon Red má
lososově růžové květy se
světlejším středem, které
vydrží velmi dlouho svěží.

Table Dark Red je tmavší,

White zaujme sněhobílými,

má výraznou žilnatinu, květ je
raný, růst vzpřímený a přisedlý.

Giant Purple Picotee má

Table Salmon Vein zaujme
růžovým, středně velkým
květem s výraznou, dekorativní
žilnatinou.

středně velkými květy.
Doporučujeme kombinovat ji
s tmavě kvetoucími surfiniemi.

tmavě purpurový květ s bílým
lemováním, který ohromí svou
velikostí.

Blue je kultivar se sametovým,
tmavě modrým květem, který
patří k jedněm z největších.
Roste bujně a kvete poměrně
raně.

Table Yellow má nažloutlý
květ, směrem do středu
tmavne. Výborně kontrastuje
s okolním sortimentem.

14 jaro 2Ο14
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Netradiční
květy dvou
barev

Něco navíc:

Pro ty z vás, kteří rádi vyzkoušejí něco neobvyklého,
máme připraveny speciality: patentované plnokvěté
odrůdy petunií nebo jejich kultivary s dvoubarevným
květem, které možná znáte pod názvem Tumbelina.

Eliza je letošní novinkou.
Bohaté kompaktní převisy
růžových, vonných květů
vyniknou na oknech
i v závěsných nádobách.

Text: RNDr. František Kopřiva, Zahradnictví u Kopřivů, s.r.o.; foto: GAP Photos, archiv

Priscilla má vonný, fialkový

Plnokvěté
pelargonie:
Záplava ušlechtilých květů
Plnokvěté pelargonie jsou hitem posledních let. Vytvářejí
sice poněkud kratší převisy než klasické muškáty
s jednoduchým květem, jejich plné nebo poloplné květy jsou
však natolik efektní, že jim tento drobný nedostatek rádi
odpustíme.

Granatit je kultivar se
sametově červenými, středně
ranými květy. Rostlina má bujný
růst, dlouhé výhony a tvoří
poněkud delší převis.

květ s výraznou dekorativní
žilnatinou. Nakvétá trochu
později.

Amelit má poloplné květy se

Inga zaujme velkými,

Mexica Granatit zaujme

tmavočervenými a plnými
květy.

Corona Purple Flash

vytváří kompaktní převisy
a růžovo-bílý květ. Raná odrůda.

Corona Rose Rim má

něžné, jednoduché bílé květy
s růžovým lemem, tvoří
kompaktní převisy.

světle fialovou barvou. Kvete
středně raně a tvoří středně
dlouhý převis.

dvoubarevným, sametovo-bílým
květem. Kultivar je středně raný
a vytváří dlouhé výhony stejně
jako jeho blízký příbuzný Granatit.

Vicky nabízí poloplné květy jasně
růžové barvy, kvete středně raně.
Rostlina má spíše kompaktnější
růst, tvoří kratší převis.

Tommy má kontrastní, temně
fialový, poloplný květ. Dobře se
rozvětvuje a tvoří středně dlouhý
převis.
▪

Zpravodaj
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Výživa

Ke každému nákupu rostlin patří také nákup substrátu a hnojiva. Výběr substrátu není nikterak
složitý, a pokud nijak neexperimentujete a kupujete osvědčenou značku či druh, určitě v nákupu
chybu neuděláte. Ale jaké hnojivo si vybrat v tom širokém spektru?

Hnojivo + hydrogel

Z pohledu užitné hodnoty
a dalších benefitů
doporučujeme FLORIA
Hnojivo pro celou
zahradu Multicote
6 M (šestiměsíční, 500 g).
Tato speciální forma
granulovaného hnojiva
postupně uvolňuje živiny
do půdy. Kořenům rostlin
poskytuje výživu a mikroprvky
přesně v takovém množství, které
zrovna potřebují pro svůj vitální růst.
Délka účinku hnojiva je závislá na teplotě půdy.
Pokud se ochladí, FLORIA Hnojivo pro celou
zahradu Multicote 6 M šetří živiny na teplejší dny.
Při teplotě půdy okolo 21 oC zajistí polymerový
obal granulí dlouhodobé a regulované uvolňování
živin až po dobu šesti měsíců. Díky tomuto systému
hnojíte rostliny pouze jednou za vegetační období
a máte k nim zajištěn optimální přísun živin zcela
bez starostí. Tento typ hnojiva nalezne uplatnění
na celé vaší zahradě. Je výborným pomocníkem při
výsadbě letniček do truhlíků nebo do květináčů,
při výsadbě růží, okrasných dřevin,
trvalek do záhonů
nebo při pěstování
zeleniny a drobného
ovoce v nádobách.
Před zasazením
rostliny hnojivo
rovnoměrně smíchejte
se substrátem
nebo s půdou. Při
přihnojování již
vysazených rostlin
nasypte hnojivo
okolo rostliny a lehce
zapracujte do půdy.
V obou případech
dostatečně zalijte.

Na podobném principu
funguje také FLORIA
Hydrogel – prodlouží
intervaly mezi zálivkami
a šetří váš čas. Na první
pohled vypadá jako obyčejný
prášek, ale jakmile se setká
s vodou, začne výrazně
bobtnat a získává gelovou
konzistenci. Tato substance umí
do sebe absorbovat veliké množství
vody i živin, svůj objem zvětší až 250krát.
Dlouhodobě tak pomáhá zadržovat kořenům
rostlin nezbytný příjem vláhy a živin. Jeho aplikace
je podobná jako u FLORIA Hnojiva pro celou zahradu
Multicote 6 M. Stačí přimíchat do substrátu při
výsadbě nebo dodatečně dosypat k rostlině a zapravit
hlouběji pod povrch (ideálně do blízkosti kořenů).
FLORIA Hydrogel nalezne uplatnění na celé
zahradě – pro výsadbu do květináčů, do klasických
truhlíků, lze ho použít i například při výsevu a údržbě
trávníků. Hydrogelu nevadí ani delší období sucha
– i po vyschnutí znova při další zálivce nabobtná.
Zůstává svěží a pružný. Přípravek není vhodný pro
rostliny citlivé na přemokření, jako
jsou například bylinky
nebo pokojové rostliny!
Díky rovnoměrné závlaze
a příjmu živin vám rostliny
nezaschnou, dobře
přirůstají a posléze
bohatě kvetou, u ovoce
nezasychají plody.
Vytvořený gel nám udrží
dostatek vody v blízkosti
rostliny až o 70 %, a tím
zajistí bohatší kořenový
systém až o 40 %. Dobře
hospodaří s vodou a brání
vyplavování živin do
spodních vrstev půdy. ▪

Text: Jiří Janeček, Agro CS a.s., www.floria.cz; foto: Dreamstime

= úspora času
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Terasa

Jaro konečně ukazuje svoji krásnější tvář a my můžeme po dlouhé zimě začít myslet
na naše pokojové a přezimované rostliny. Připravíme pokojové rostliny a ze sklepa
vyneseme muškáty a další rostliny, jako jsou oleandry, hořcové stromky, kamélie
a jiné druhy, abychom je zkontrolovali. Po několika měsících živoření vypadají opravdu
žalostně. Mají vůbec šanci přežít, pokud jsou takto zanedbané? Právě nyní při nástupu
nové vegetace, mnohé z nich potřebují startovací impulz – živou vodu!

Probuďte rostliny
v nádobách

Text: Jiří Janeček, Agro CS a.s., www.vitalitykomplex.cz; foto: Dreamstime

V této situaci je spolehlivé a současně pro rostliny velmi
šetrné využít pomoc Vitality Komplexu a jeho přírodních
látek a enzymů. Jedná se jedinečný přípravek vyrobený
z žížalího kompostu. Výluhem z tohoto kompostu
získáme žížalí doping bohatý na unikátní přírodní enzymy
a huminové a fulvinové kyseliny. Přípravek
rostlinám prospívá mnohem více než nárazová
dávka jakéhokoli hnojiva. Aktivuje činnost celého
rostlinného těla – přírodní růstové enzymy
zrychlují transport živin z půdy do rostliny.
Důsledkem je regenerace kořenového
systému a tvorba nových kořenů;
následně začne rostlina intenzivně
přirůstat a také lépe a bohatěji kvést.
Vitality Komplex je přímo ideální pro
rostliny pěstované v nádobách. Je zdrojem
důležitého humusu pro vyčerpanou půdu.
Pomůže prodloužit dobu přesazování
a doplní vyčerpané látky z půdy.

Pokud jsou pokojové nebo přezimované rostliny hodně poškozené, použijte
Vitality Komplex sprej s dvojnásobným množstvím žížalího dopingu. Jedná
se o silnější výluh, který je připraven k okamžitému použití. Aplikace přes
listy působí na rostliny jako živá voda! Okamžitě nastartuje všechny činnosti
v rostlině. Stačí jen protřepat a aplikovat rozprašovačem na listy. Pokud rostlina
nebyla zcela poškozena, odmění se novými přírůstky a zdravým vitálním růstem.
Vitality Komplex je vhodný také pro všechny rostliny doma i na zahradě. Ať už
tedy rostlinu vysazujete a chcete jí dodat potřebné látky pro její růst, nebo
naopak potřebujete dodat rostlině nový impulz k jejímu růstu, s tím vším vám
Vitality Komplex pomůže. 
▪

Zpravodaj
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Poznej
Balkonsvoji
a terasa
zahradu

Tavolníky
na každou zahradu
Čeleď růžovitých je ze zahradnického pohledu velmi důležitou skupinou rostlin. Kromě
jabloní, hrušní, ostružiníků či jahodníků sem patří také tavolníky (Spiraea), dřeviny, které
relativně donedávna stály tak trochu na okraji zájmu majitelů zahrádek. Jejich hodnotu spíše
oceňovali zahradní architekti, kteří vytvářeli své projekty zejména pro veřejný prostor.

T

avolníky jsou vesměs skromné
rostliny, které si celkem snadno přivyknou i na skromnější
podmínky. Když je ale nějaká rostlina skromná, ještě to nemusí znamenat, že je tuctová, obyčejná či nezajímavá. Pro tavolníky toto tvrzení
platí absolutně, protože jim příroda
k jejich vlastnostem také nadělila
dostatek elegantní krásy. Protože
přírodě ještě pomohli šlechtitelé, objevily se mezi tavolníky v posledních
letech opravdu velmi zajímavé a barevně atraktivní novinky.
Využití tavolníků v prostoru soukromé zahrady může být velmi pestré.

Vyšší druhy, dorůstající do výšky
1 – 2,5 m, se hodí do smíšených záhonů, volně rostoucích pohledových
bariér, ale i pro přísně tvarované živé
ploty či plůtky. Některé odrůdy lze
sesazovat do menších stejnorodých
skupin, které ve větší ploše trávníku
výtečně vyniknou.
Stejně kreativní způsoby využití nabízejí i nízké odrůdy tavolníků, které
dorůstají do rozměrů od 30 do 80 cm.
Hodí se do popředí záhonů, při zahuštěné výsadbě je ale můžeme směle použít jako půdopokryvné rostliny pro vyřešení hůře dostupných
prostorů, kde by třeba sečení trávy
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Radí
Lukáš Hájek,
vedoucí
venkovního
prodeje, Chládek
– zahradnické
centrum, Praha

Po hlavní době květu tavolníky
seřízněte a zaručeně vám
znovu vykvetou.

Spiraea japonica ´Walbuma´

Spiraea x vanhouttei –
tavolník van Houtteův
Vznikl ve Francii ve druhé polovině 19. století
a je to jeden z nejčastěji pěstovaných tavolníků
vůbec. Podle podmínek dorůstá do velikosti
2 – 2,5 m. Drobné listy jsou čistě zelené barvy,
na podzim na slunečném stanovišti získávají
žlutě oranžové odstíny. Květy jsou drobné, bílé,
ale vždy se objevují ve velmi hojném množství.
Pěstuje se v přísně stříhaných živých plotech,
ale vynikne i ve volně rostoucích skupinách.

Spiraea cinerea – tavolník popelavý
Dorůstá do výšky 80 – 140 cm. Vytváří hustý
keřík s jemnými, široce čárkovitými listy šedozelené barvy. Květy se objevují po celé délce
jednoletých výhonů, které se jemně naklánějí
do stran. Hodí se pro nižší živé ploty i do malých
skupin. Na podzim obvykle vybarvuje do sytých
žlutě oranžových tónů. Nejčastěji se prodává
velmi vděčný kultivar ‘Grefsheim‘.

Spiraea cinerea ´Grefsheim´

Text : Pavel Chlouba; foto: Pavel Chlouba, Dreamstime

Spiraea japonica a Spiraea bumalda
Dva poměrně velmi podobné druhy, které
nabízejí bohatý sortiment odrůd. Dorůstají
do velikosti 30 – 80 cm a vytvářejí obvykle
kompaktnější keře. Květy vykvétají v plochých
soukvětích, často bývají barevně velmi pestré,
od barvy čistě bílé až po tmavě purpurovou.
Jistou raritou je kultivar ‘Shirobana‘, někdy
také nazývaný ‘Genpei‘. Její květy se podle
věku vybarvují od bílých až po růžové odstíny,
čímž působí dojmem dvoubarevnosti. Jiné
odrůdy zase zaujmou půvabnou barvou listí,
jak při rašení, během vegetace i při podzimním
vybarvování. Do této skupiny kromě mnoha
jiných patří třeba Spiraea japonica ‘Goldflame‘
nebo Spiraea japonica ‘Walbuma‘.

Spiraea japonica ´Little Princess´

Zpravodaj
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Poznej svoji zahradu

Tavolník je rostlina skromná,
ale určitě ne tuctová. Příroda jí
nadělila dostatek elegantní krásy.

Spiraea japonica ´Shirobana´

Spiraea vanhouttei

Spiraea japonica ´Goldflame´ – rašení

Text a foto: Pavel Chlouba

bylo nepohodlné či zdlouhavé. Menší
typy tavolníků se hodí do skalek, malých atriových zahrad i do nádob pro
výzdobu balkónů či teras. Tyto rostliny
spolehlivě poslouží i při výzdobě hrobu
nebo vylepšení vzhledu předzahrádky.
Zajímavým využitím nízkých typů tavolníků je oddělení smíšeného okrasného nebo čistě trvalkového záhonu
od sousedícího trávníku. Tyto drobné,
přitom úhledné rostliny použijeme na
vytvoření lemu. Aby efekt lemu byl dostačující, vyžaduje to jistou míru naší
velkorysosti – nesmíme se bát použít
větší množství rostlin. Podle toho, pro
jakou odrůdu tavolníku se nakonec
rozhodnete, budete potřebovat tři až
čtyři rostliny na jeden běžný metr. Při
třech či čtyřech metrech lemu je už
jeho efekt zcela patrný.
Další nezanedbatelnou výhodou tavolníků je jejich vysoká regenerační
schopnost. Znamená to, že tavolníky je
možné snadno zmlazovat bez jakéhokoliv rizika poškození. Tuto vlastnost
oceníme i po odkvětu, kdy se z barevných květů vytvářejí nevýrazné hnědé
plody. Pokud včas tato soukvětí odstraníme, je velká naděje, že z nově vyrašených výhonů se ještě můžeme dočkat
druhé, slabší vlny nových květů.
Tavolníky se obv ykle spokojí s běžnou zahradní půdou, která nesmí být
ani trvale zamokřená, ani extrémně
suchá. Vysazují se na slunečné místo
nebo do lehkého polostínu. V hustějším stínu špatně kvetou a listy se na
podzim nev ybarvují do zajímav ých
odstínů. Jsou úplně mrazuvzdorné
a bezproblémové.
▪
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Zelenina

Také už plánujete, co a jak letos na zahrádce vybudujete, kam co vysadíte a vysejete a jak
ochráníte výpěstky před mrazem, houbovými chorobami, škůdci, plevelem...? Zkuste si letošní
jaro naplánovat s netkanými textiliemi. Snad každý z nás je zná nebo dokonce i používá. Její
všestranné využití ocení drobní zahrádkáři, zemědělci i profesionální zahradníci.

Používáte netkanou textilii?

N

a netkané textilii si velmi
ceníme jejích vlastností. Je
vyrobená ze stoprocentního polypropylenu odolného vůči
slunečnímu záření, plísním, různým mikroorganismům, houbám
či hmyzu. Propouští vodu, vzduch
i UV záření. Vyznačuje se malou
roztažností, hladkým povrchem
a vysokou odolností proti otěru.
Různé druhy textilií používáme
pro různé účely. V zásadě platí, že
bílé textilie používáme k rychlení
a černé k mulčování.

Text: Nohel Garden a.s.; foto: Nohel Garden a.s. a GAP Photos

Černá textilie

Radí Jiří
Pokluda
vedoucí oddělení
zahradnických
potřeb Chládek
– zahradnické
centrum, Praha
Životnost textilií závisí zejména na
správné manipulaci a jejím vhodným založením na záhon. Textilie
se musí rovnoměrně natáhnout
a ukotvit na okrajích záhonů, aby

určená k mulčování se
používá zejména při
výsadbě rozložením
na půdu, aby bránila
prorůstání plevelů.
Půda se v jarních
měsících rychleji zahřívá
a rostliny lépe rostou.
Textilie nezamezuje dýchání
půdy. Je propustná pro vodu
a zároveň brání jejímu odpařování.
Teplota, voda, půda a vzduch patří
k hlavním faktorům při tvorbě kořenového systému.
Trvanlivost netkané textilie i její estetické vlastnosti
zlepší zamulčování mulčovací kůrou nebo kačírkem;
textilie lépe přilne k zemi,
zabrání mísení mulčovací kůry
s půdou a zpomaluje její tlení.
Černou netkanou textilii
použijeme k zamulčování
okrasných, ovocných
i zeleninových výsadeb.
Můžeme si ji pořídit v určitém
rozměru i síle a vytvořit si na
zvolených místech otvory na
rostliny, případně použít textilii
s předem vytvořenými otvory
v různých sponech.

Na jaře je pro pokládku
textilií ideální doba,
protože půda je po zimě
bez plevelů a snadno
se zpracovává.
s ní nemohl pohybovat vítr. Pokud
textilii již v dané sezóně nepotřebujeme, opatrně ji za suchého nevětrného počasí složíme a uložíme na
suché místo. 
▪

Bílá textilie

určená především
k rychlení je propustná
pro světlo i vodu
a zároveň zabraňuje
velkému odparu vody.
Textilií zakrýváme
zejména ranější
výsevy i výsadby
předpěstovaných
rostlin. Takto jsou rostliny
chráněny před nepříznivými
přírodními podmínkami (silným deštěm,
krupobitím, silnými nárazy větru a jarními mrazíky).
Textilie snižuje ztrátu tepla z porostu ve dne až
o dva stupně a v noci až
o sedm stupňů. Přispívá
tak k přirychlování rostlin
a k nárůstu výnosu.
Také chrání porost
před hmyzími škůdci,
ptactvem a drobnou zvěří.
Při šetrném zacházení
ji můžeme používat
opakovaně. Pořídit se
dá v různých rozměrech
i sílách.

Zpravodaj

21_nohel.indd 21

21

24.2.14 9:53

Rostliny

Kolekce skalniček pro rok 2014
Koncem března až začátkem dubna
vám v našich zahradnických centrech nabídneme kolekci rostlin,
které pocházejí z hor jižní Evropy
a Malé Asie. Tyto rostliny rostou
v horách, kde bývají tuhé zimy s dostatkem sněhu, jaro přechází do suchého a teplého léta s intenzivním
slunečním svitem. Půdy jsou zpravidla vápenaté, propustné. Z těchto
oblastí se běžně pěstuje celá řada
druhů, které většinou kvetou časně
zjara. Patří sem chudina (Draba),
tařička (Aubrieta), štěničník (Iberis),
Vitaliana, lomikameny (Saxifraga ze

Armeria ´Brno´

Iberis saxatillis

Saxifraga ´Jan Neruda´

Dianthus webbianus

Fibigia triquetra
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sekce Porphyrion a Euaizoonia, známější jako kabschie a krustátní lomikameny). Dalším velmi pěkným druhem je trávnička španělská (Armeria
juniperifolia) a její kultivary. Celou
skupinu můžeme doplnit vzácnějšími druhy jako je Edraianthus pumilio, Fibigia triquetra, Daphne collina,
Veronica caespitosa, Dianthus microlepis, Dianthus myrtinervius nebo
Dianthus webbianus. Všechny uvedené druhy je vhodné doplnit kameny
a štěrkovou drenáží. Nejvhodnější
je vápenec, travertin (vápenný tuf )
nebo opuka. 
▪

Aubrieta ´Silberrand´

Text a foto: Jana Holzbecherová, Botanické zahradnictví, Lelekovice

S

kalničky neboli alpínky jsou
rostliny z vyšších partií hor.
Protože rostou v horách všech
kontinentů, mají různé nároky na
klimatické a půdní podmínky a tím
i na pěstování. Úspěšně pěstovat
můžeme horské rostliny ze všech
kontinentů s výjimkou tropického
pásma. Hory v subtropických oblastech mají ve vyšších výškách, hlavně
v alpínském stupni, klimatické podmínky srovnatelné s podmínkami
u nás a na našich zahradách některé
rostliny z těchto oblastí běžně pěstujeme.

Saxifraga paniculata minutifolia
24.2.14 9:53
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Text a foto: Jana Holzbecherová, Botanické zahradnictví, Lelekovice

Užitková zahrada
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Zelenina
NA BALKONĚ
Zapomeňte na starosti všedních dnů a obklopte se jemnou vůní a rozkvetlými květy zeleniny,
které se postupně proměňují ve zvětšující se plody. K vytvoření vlastní zelené oázy nemusíte
nutně bydlet v domě se zahradou, úplně postačí i malý balkon, který má příznivé podmínky
k pěstování zeleniny. Zajistíte si tak přísun křehké a zdravé zeleniny na svůj stůl.

Text: Petra Švepešová; foto: GAP Photos a Dreamstime

O

sázením balkonu si vytvoříte příjemné místo k relaxaci,
zlepšíte dostupnost čerstvé
zeleniny, ale zároveň i prospějete
životnímu prostředí. Dobře se ví, že
rostliny pěstované na střechách a balkonech totiž zlepšují kvalitu vzduchu
a ochlazují města a podporují krátkodobé zadržení dešťových srážek. Tak
proč nespojit příjemné s užitečným
a kromě příspěvku pro životní prostředí neudělat i něco sami pro sebe?
Větší truhlíky a květináče totiž nemusí zdobit jen muškáty a surfinie,
ale i něco dobrého na zub – třeba rajče, paprika, okurka nebo lilek.
Kromě toho, že zelenina v nádobách tolik netrpí chorobami nebo
ožerem slimáky, můžeme zkusit
vypěstovat i méně tradiční druhy
zeleniny, které v obchodní síti nebývají běžné. Balkon tak můžou
rozjasnit zajímavě zbarvené listy
salátů, různé tvary a barvy rajčat
nebo třeba fazole se skvrnitými
lusky, které navíc dodají balkonové zahrádce i vertikální dimenzi.
Není nutné mít velké prostory, řadě
druhů vyhovují k růstu i menší nádoby, které můžete rozvěsit po zábradlí, na stěny a strop. Při volbě zahradních plodin je třeba se řídit nároky
jednotlivý druhů na světlo, teplo,
vláhu, složení a hloubku substrátu.
Většině zahradních plodin prospívá

náš tip
Mykorhiza rostlinám jen prospěje
Už jste slyšeli o tom, že houby pomáhají rostlinám? Speciální
mykorhizní houby se totiž vážou na kořeny rostlin a umožňují
rostlině lépe využívat živiny z dodávaných hnojiv
a vláhu ze zálivky. Pro pěstování zeleniny doporučujeme přípravek Symbivit Rajčata a papriky
vyvinutý speciálně pro pěstování plodové zeleniny.
V pokusech byly dokázány větší obsahy vitamínů
a antioxidantů v rostlinách pěstovaných společně
s mykorhizními houbami.
Protože zelenina pěstovaná v nádobách je poměrně náročná na zálivku, je třeba využít co možná
největší objem nádob a substrát doplnit o poutače
vody. Plantasorb je ideální přípravek pro udržení
velkého množství vody v substrátu, aniž by trpěly
kořeny rostlin přemokřením. Gel do sebe absorbuje velké
množství vody a postupně ho uvolňuje ke kořenům.

teplé a slunečné stanoviště. Pro zastíněné balkony volte druhy, které mají
nižší nároky na světlo. Obecně jsou
to listové zeleniny, například rukola,
šťovík nebo mangold. K pěstování je
vhodná ale i červená řepa a ředkvičky. Jednoleté druhy zeleniny dobře
porostou v běžném substrátu bez
příměsi rašeliny, která je vhodná pro
druhy preferující kyselejší typy půd.
Hloubka zeminy se různí u každého
druhu, například fazole potřebují pro
své kořeny více místa a tedy hlubší

nádobu, naopak brambory si vystačí
i s mělkým kbelíkem nebo jen pytlem.
Pro péči o zeleninu v nádobách platí stejná pravidla jako pro plodiny
pěstované na zahradě: pravidelná
zálivka a občasné přihnojení. Nezapomeňte, že v nádobách substrát vysychá rychleji než v záhonech, proto za teplých letních dnů zalévejte
intenzivně. Za vaši starostlivost se
pěstované rostliny odmění čerstvými a šťavnatými plody, které budete
mít téměř na dosah ruky.
▪

Zpravodaj
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Balkon a terasa

Letničkové
kombinace
Nikdo nepochybuje o tom, že by truhlík petunií nebo
pelargonií nemohl být krásný a vzbuzovat úžas
kolemjdoucích, ale proč se omezovat na jediný druh,
když každé zahradnictví se na jaře proměňuje v pestrou
mozaiku vzpřímených i převislých balkonových letniček?
Vyzkoušejte letos, jak budou vypadat například modré
petunie s červenými muškáty, žlutým bidensem
a drobnokvětou bílou kopretinou!

Z

ákladní pravidlo úspěšného
pěstování balkonových rostlin zní: respektujte nároky
jednotlivých druhů rostlin. Zejména
stanoviště rozhodne výběru rostlin
– na severní nebo východní okno
zvolíme stínomilné druhy, jižní a západní okna ozdobí letničky, které
milují slunce a teplo. Důležité je také
vědět, zda budou rostliny chráněny
před deštěm, protože květy petunií, pelargonií, verben a řady dalších
druhů silnější déšť zničí a nějakou
dobu potrvá, než rostliny znovu nasadí na květ.
Pro kombinované výsadby můžeme
použít jakoukoli větší nádobu, ať už
jde o velký květináč, staré vědro,
džber, žardinku nebo okenní truhlík. Čím větší bude nádoba, tím více
rostlin do ní můžeme vysadit.
Chceme-li dosáhnout impozantního efektu, zvolíme do jedné nádoby

26 jaro 2Ο14

26_27_inspirace.indd 26

24.2.14 9:54

Pestrá kombinace letniček
pro slunné stanoviště:
v nejvyšší nádobě zastupují
žlutou barvu petunie,
dvouzubec a slaměnky, mezi
nimiž prorůstá červená
verbena. Žlutobílé květy
v převisech tvoří nemesie

Malý truhlík
do stínu:
uprostřed bíle
kvetoucí pryšec
‘Diamond Frost‘,
po stranách
Ipomea

náš tip

Text: Martin Klíma; foto: Steffen Hauser, GMH a Prowen Winners

Nechcete se trápit s výběrem
rostlin a výsadbou? V našich
zahradnických centrech vám
osázíme truhlíky přesně podle
vašich představ!

vzpřímeně rostoucí i převislé rostliny: ty, které budou vytvářet převisy, vysadíme k okraji, aby mohly
volně přepadat do prostoru. Bujně
rostoucí druhy, například petunie či
pelargonie, vysadíme do přední části, dozadu pak drobnější, například
bidens nebo pryšec ‘Diamond Frost‘.
Barevné spektrum zvolíme podle
vlastních představ: někdo dává
přednost kombinacím tón v tónu,
jiný má rád pestrou barevnou všehochuť, nezajímavé nejsou ani jednobarevné sesadby z rostlin různých
druhů, ale s květy stejných barev.
Do hry možná vstoupí i barva fasády
domu: na světlé omítce se budou vyjímat tmavší květy, naopak na hnědé
nebo tmavě oranžové fasádě vyniknou bílé či žluté květy.
Při vysazování do truhlíků můžeme
dát dohromady stejné rostliny, nebo
se můžeme rozhodnout pro takzva-

nou výplňovou zeleň, která bude
jakýmsi průvodcem dominantních
kvetoucích druhů. Mezi výplňové
rostliny patří poslední dobou oblíbené batáty (Ipomea), které mohou
mít zelené, zelenožluté nebo vínové
listy, zelenec či molice (Plectranthus). Protože více či méně převisají,
měly by dominantu tvořit vzpřímené letničky, například pelargonie,
kopretiny nebo begonie.

Nezapomeňme, že ani sebekvalitnější truhlík nevypadá na okně příliš
dobře. Do popředí proto vysaďme
rostliny s dlouhými výhony nebo
převislým růstem. Nádobu tak zakryjí a navíc bude celá kombinace
působit dojmem překypující plnosti
květů. Kromě drobných lobelek se
pro tyto účely hodí i převislá vitálka, tařice, hlíznaté begónie, verbeny
nebo Milion Bells.
▪
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Naši dodavatelé

Florcenter: Letničky, t
Společnost Florcenter s.r.o. Olomouc byla založena 15.6.1992 se záměrem pokračovat
v tradici pěstování květin a zeleninové sadby ve sklenících vybudovaných státním
podnikem Sempra v letech 1975-78. Od tehdejšího státního podniku Sempra Olomouc,
v likvidaci, převzala společnost do pronájmu skleníky o výměře 4,25 hektaru včetně
centrální plynové kotelny. Zároveň bylo započato s přípravou privatizace a v druhé
polovině roku 1993 došlo k převodu majetku na novou společnost.

N

ejvětším problémem při přípravě privatizace bylo zajištění financí, protože banky
v té době nebyly příliš ochotny poskytovat úvěry v našem oboru ani
v zemědělství obecně a navíc státní podnik Sempra Olomouc neměl
v té době u místních bank příliš
dobré jméno.
Po zahájení činnosti bylo třeba od
základu změnit strukturu v ýroby,
protože původní státní podnik byl
poměrně úzce specializován na
v ýrobu sadby amerických karafiátů, které se však po otevření trhu
u nás prakticky přestaly pěstovat.
Stejný osud stihl i ostatní květiny k řezu.
V prvních letech naší činnosti
byl nav ýšen objem v ýroby hrnkov ých květin okrasných listem,

z hrnkov ých kvetoucích byla zachována tradiční kultura afrických
fialek, dále vánoční hvězdy, bramboříky, chryzantémy a některé
další. Z řezaných květin jsme ještě
několik let pěstovali karafiáty, gerbery a chryzantémy.
Až do roku 2005 byla významnou
složkou výroby zeleninová sadba,
jejíž produkce dosahovala objemu až pěti milionů kusů. Odbyt
byl v té době zajišťován především
prostřednictvím vlastního velkoobchodu a dalších velkoobchodů v tuzemsku, významný byl i export na
Slovensko a do Německa.
V roce 1995 jsme vybudovali vlastní
plynovou kotelnu o výkonu 3,2 MW
a tím minimalizovali ztráty a zvýšili energetickou bezpečnost.
Ve druhé polovině devadesátých let
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y, trvalky i zelenina

Pěstujem
pro vá
široký sortiment balkonových
a záhonových rostlin, ale také
bylinky a sadbu zeleniny.

jsme část skleníků odprodali, takže naše dnešní výměra zasklené
plochy je 2,74 hektaru. Postupně
se také podařilo zrealizovat odkoupení pozemků v celém areálu,
takže dnes hospodaříme již úplně
„na svém“.
Proměnám na trhu a nástupem
obchodních řetězců jsme přizpůsobovali v ýrobní program a dnes
je naší hlavní náplní, tak jako
u většiny velkých tuzemských
pěstitelů, pěstování širokého
sortimentu balkonov ých a záhonov ých rostlin, v ýznamnými kulturami jsou dále violky, primule,
bramboříky, hrnkové chryzantémy řízené i multif lory, vánoční
hvězdy a také trvalky.
Zeleninovou sadbu pěstujeme
a dodáváme prakticky v celém

sortimentu včetně roubované
sadby plodové zeleniny. Velmi významnou součástí naší produkce
je i široký sortiment bylinek.
Až do roku 2006 jsme skleníky
vytápěli pouze zemním plynem.
Vzhledem k neustálému růstu cen jsme přistoupili v letech
2006 – 2007 s pomocí evropských
strukturálních fondů k vybudování kotelny na balíkovanou slámu
o výkonu 2,3 MW, což byla největší investice v historii fi rmy a činila celkem asi 20 milionů korun.
V minulém roce jsme tento zdroj
doplnili ještě o dodávku tepla
z blízké bioplynové stanice.
Jsme rovněž členským podnikem
odbytového družstva CZ Flora od
jeho založení. Odbytové družstvo
nám zabezpečuje odbyt našich
v ýpěstků především do obchodních řetězců.
Z původních sedmi má dnes firma čtyři společníky a zaměstnává celoročně v průměru 50 stálých pracovníků, které na jaře
doplňuje ještě o potřebné pracovníky sezonní.
S vlastní výrobou kolem 40 milionů korun ročně patříme stále
k největším pěstitelům v našem
oboru v republice..
▪

ing. Cyril Krč
iing. Vladimír
Vl di í Popelka
FLORCENTER s.r.o.

Vladimír Popelka
FLORCENTER, s.r.o
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Trávník

Svěží,
HUSTÝ,
zelený...

náš tip
Pokud je trávník po zimě v dobré
kondici, stačí mu jen dodat
výživu. Pro jarní přihnojení je
ideální AGRO Trávníkové hnojivo
START s vyváženým poměrem
všech základních živin.

Každý z nás chce mít krásně zelený trávník, sotva
roztaje poslední sníh a sluníčko začne svými paprsky
vydatně hřát. Pokud mu poskytnete tu správnou
ozdravnou kůru, dočkáte se brzy krásně zelené
travnaté plochy připravené k plnému zatížení. To ale
předbíháme. Pojďme si společně projít celý postup tak,
abychom v jarní péči o trávník na nic nezapomněli.
ví travní plsti (stařiny) a dodají
mu humusové látky z rozložených
zbytků trav. Takto ošetřený trávník
obohatíte o přírodní živiny a dodáte mu také mykorhizní houby, které
jsou v přípravku obsaženy. Mykorizní houby budou pomáhat trávníku
celý rok s hospodařením s vodou
a budou mu zadržovat a postupné
dodávat živiny, které by se mohly

vyplavit společně se zálivkou do
spodních vrstev. Výrobek je šetrný
vůči životnímu prostředí a neškodí
ani domácím mazlíčkům.
Pokud byl trávník v opravdu žalostném stavu a vzniknou v něm velká
holá místa, použijte k jejich rychlé
opravě FLORIA Trávníkovou náplast.
Prázdné plochy lehce nakypřete, na
vrch nasypte slabou vrstvu směsi,
lehce přimáčkněte a zalijte. Zálivku
nesmíte zanedbat. Pokud je barva
povrchu světle hnědá, je potřeba
místo zalít, aby nedošlo k zaschnutí semínek trav. Během dvou až tří
týdnů budou místa zcela zarostlá
a na trávníku nebude po poškozených místech ani památky. Dále již
pečujte o celý trávník standardním
způsobem. Hnojení, sekání a zálivku
provádějte v intervalech, ve kterých
jste zvyklí o trávník pečovat. Nezapomínejte ale, že o trávník musíte
pečovat po celý rok a že každá chyba
▪
či nedostatek je hned vidět.

Text: Jiří Janeček, Agro CS, a.s., www.floria.cz

K

rátkou procházkou po celém trávníku zjistíte, co se
po zimě přihodilo. V zastíněných místech určitě naleznete
narostlý mech, který zcela vytlačil v růstu trávník. K jeho likvidaci použijte FLORIA Mech STOP. Po
aplikaci mech zčerná a dojde k jeho
úplnému odumření. Zbytky mechu
vyhrabejte a trávník může opět volně dýchat.
Při další kontrole stavu trávníku
zjistíte, že je určitě plný staré suché
trávy, objevuje se v každé travnaté
ploše po zimě. Vzniká nahromaděním zbytků trávy po sečení, odumřením či zaschnutím. Trávník se
dusí, neodnožuje a jeho kondice se
i nadále zhoršuje. Abyste dostali ke
kořenům trav co nejvíce vzduchu,
musíte ho provzdušnit. K tomu
můžete použít mechanické vertikutátory, ale jejich použití je
pracné a namáhavé. Vyzkoušejte
proto novinku FLORIA Likvidátor travní plsti vyrobený z čistě
přírodních surovin. Na takto
poškozený či zanedbaný trávník stačí přípravek rozhodit
a dostatečně zavlažit a udržovat vlhký. O ostatní se postarají přírodní bakterie obsažené
v přípravku. Urychlí rozkladný proces, který trávník zba-
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Na návštěvě

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

M

ohlo by se zdát, že v zahradnictví kousek za Prahou se toho za tři roky moc
nezměnilo. Přesto jsme s jedním ze
společníků, Ing. Štěpánem Šmerdou,
přišli na několik novinek, o kterých
sice pravidelný návštěvník tohoto
zahradnického centra ví, které ale
v širších souvislostech znamenají
předstupeň k dalšímu rozvoji. Složitý
úvod? Tak si pojďme vysvětlit, co se
za tím vším skrývá.
Zhruba před třemi lety jste
dokončili výstavbu velkého
prodejního skleníku. Co vám tato
investice přinesla?
S rozšířením prodejní plochy jsme
mohli zavést sortiment, pro který
jsme dříve neměli místo. Krytý prostor se stavbou skleníku zdvojnásobil, takže jsme mohli rozšířit nabídku
rostlin a doplnit sortiment o dekorace a drobné zboží. Kromě toho můžeme zákazníkům nabídnout mnohem
lepší komfort při nákupu, například
za nepříznivého počasí. Zvětšením
prodejny můžeme směle konkurovat
velkým zahraničním zahradnickým
centrům a nabídnout stejný nebo alespoň srovnatelný standard.
| Několik let provozu nového
skleníku vám určitě přineslo řadu
zkušeností. Jsou jen pozitivní?
Myslím, že ano, i když chvíli samozřejmě trvalo, než si prodejna takříkajíc sedla. Již krátce po otevření
jsme zjistili, že stavbou skleníku
inovace neskončily. Chceme našim
zákazníkům přinášet stále něco
nového. Počátkem příštího roku bychom například rádi zřídili kavárnu
s menším občerstvením, kde by si
mohli zákazníci během nákupu odpočinout a dát si třeba dobrou kávu
se zákuskem. Ve fázi úvah je zatím
farm shop, obchůdek s kuchyňskými
potřebami a specialitami, například
kořením, bylinkami, čaji nebo marmeládami. Rádi bychom také nabídli

ovoce od prověřených tuzemských
sadařů podle sezónní nabídky.
| Zvětšení prodejní plochy vám
určitě umožnilo také pořádat řadu
akcí. Osvědčily se?
Výstavy a workshopy jsou mezi zákazníky poměrně oblíbené. V poslední době je láká především možnost
zapojit se do výroby dekorací vlastníma rukama. Například v rámci
adventní akce jsme pro zákazníky
připravili tři pracovní místa, kde si
mohli sami vytvořit adventní věnec
nebo svícen, případně si nechat vyrobit dekoraci z vybraných předmětů
od našich aranžérů.
Naší letošní první akcí byl Víkend
plný tulipánů, který jsme uspořádali
začátkem února. Zákazníkům jsme
představili na 50 nejlepších druhů.
O tom, že tulipány patří mezi oblíbené jarní květiny, svědčí nejen vysoká
návštěvnost, ale také 2500 kusů tulipánů, které jsme prodali.
| Přináší vám členství ve Sdružení
zahradnických center ještě další
výhody?
To nejdůležitější je myslím sdílení
informací a zkušeností. Ušetřili jsme
si spoustu času tím, že jsme mohli
předejít chybám, kterým neušli naši
kolegové, a naopak se rádi s ostatními podělíme o to, co se povedlo či nepovedlo nám. Přestože spolu všichni
vycházíme velmi dobře, panuje mezi
námi zdravá soutěživost – každý
z nás chce mít svůj podíl na inovacích, přispět s něčím novým, pochlubit se před ostatními svými úspěchy.
A to je přesně to, co nás společně posouvá kupředu.

jsme zavedli společně s kolegy ze ZC
Ferenčík, považuji za náš největší posun v řízení firmy a možný přínos pro
ostatní kolegy ze Sdružení. Umožnil
nám v mnohém zefektivnit provoz,
máme mnohem lepší přehled o zboží, skladových zásobách, ekonomice
i zákaznících. Díky tomuto systému
jsme zavedli zákaznické karty, jejichž výhodou je mimo jiné možnost
reklamovat zboží bez paragonu, protože u každého zákazníka evidujeme
jeho nákupy.
| Myslíte také na nejmenší
zákazníky?
Určitě, před nedávnem jsme například vybudovali dětský koutek jako
další z projektů Sdružení, v rámci
pravidelných akcí vymýšlíme také
program pro děti. Dlouhodobě spolupracujeme s neziskovou organizací Spolu dětem, která podporuje děti
vyrůstající v dětských domovech.
K fi nancím, které se nám podaří vybrat mezi zákazníky během roku,
přidá naše zahradnické centrum
dvakrát tolik, takže ročně můžeme
této organizaci předat částku kolem
150 tisíc korun.
▪

| Do této filozofie zapadá i sdílení
informačního systému, který jste
ve svém zahradnictví zavedli před
pěti lety.
Tento ekonomický software se všemi provedenými úpravami právě pro
provoz zahradnického centra, který

Zpravodaj

31_na navsteve.indd 31

3

24.2.14 9:56

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.

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 105, 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)
370 01 České Budějovice
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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