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Retromanie

KVĚTINY našich b

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

Č

asto ještě v pokročilém věku
se nám při pohledu na nějaký
předmět mihne před očima
vzpomínka na dětství strávené třeba u prarodičů na venkově. Někdy
takovou vzpomínku dokáže vyvolat zážitek, barva či vůně. Přestože rostliny, které jsme pro vás
vybrali do dnešního pokračování
seriálu Retromanie, nekvetou nebo
vytvářejí květy, které nevoní, je
nanejvýš pravděpodobné, že si při

pohledu na ně vzpomenete když ne
na babiččin byt, tak určitě na školní
chodby nebo třídy. Tchýnin jazyk,
fíkus nebo africké fialky jsou totiž
rostliny natolik nenáročné, že snesou i občasné zanedbání péče. Když
jim naopak dopřejete vše, co mají
nejraději, a vyberete si třeba moderní kultivar, ozdobíte si svůj byt
rostlinou, která má bohatou historii a zároveň vynikne i v současném
interiéru.
▪

Begónie (Begonia elatior)
Z bohatého rodu begónií jsme vybrali druh okrasný nejen
listem, ale především květem. Hybridy jsou plnokvěté,
pestrých barev od bílé přes růžovou, červenou až po
fialovou, a mají dekorativní lesklé listy. Výhodou je,
že snášejí i suchý vzduch.
Co potřebuje: Světlé stanoviště bez přímého
slunce, ideálně východní okno. Nutná je pravidelná
zálivka nejlépe odstátou vodou, substrát nesmí
vyschnout. Zaléváme do misky, ne na listy. Teplota
v místnosti stačí běžná pokojová, při teplotách pod 18 °C
zahnívá. Hnojíme jednou týdně od března do října.

Gumovník (Ficus elastica)
Elegantní lesklé listy, většinou temně zelené i světlejší,
panašované – to je charakteristický rys tohoto druhu fíkusu.
Mladé, ještě nerozvité listy stočené ve špičaté roličce mívají
výrazně červenou barvu, která se po rozvití vytrácí. Gumovník
je ideální a vděčnou pokojovou rostlinou bez zvláštních nároků
na pěstování, v zimě snáší i pokles teploty až k 12 °C, ideální
je ale pěstovat ji při běžné pokojové teplotě. Starší rostliny
mohou dorůstat až gigantických velikostí, snadno je ale můžeme
upravit řezem. Naše babičky by sice jeho zajímavou schopnost
neocenily, nám ale může přijít vhod: gumovník pomáhá
zachytávat z ovzduší nečistoty včetně výparů formaldehydu,
proto je ideálním doplňkem do místností s počítači a tiskárnami.
Co potřebuje: Pěstujeme v pokojové teplotě (v zimě
postačí i 15 °C) na světlém místě po celý rok. Rostlinu je
třeba chránit před slunečním úpalem, který by poškodil listy.
Zaléváme až po částečném vyschnutí substrátu, nadměrná
zálivka škodí. Při nižších teplotách v zimě zálivku omezíme.
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j

h babiček

jako v designu. Tak proč by měla minout svět rostlin?
Text: Jiří Dvořák; foto: Dreamstime, GAP Photos a Flora Dania
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Africká fialka (Saintpaulia)
Také africká fialka se dočkala
v posledních letech velké
pozornosti šlechtitelů, a tak
vzniklo nepřeberné množství
nových barevných variant. Kdo
by zatoužil mít doma rostliny
nejen s květy jednobarevnými,
ale i dvoubarevnými, bíle
lemovanými, zkadeřenými či
žíhanými, jednoduché, poloplné
nebo plné, může svůj koníček
rozvíjet ve sběratelském klubu
afrických fialek. Saintpaulie jsou
absolutně nenáročné na péči,
daří se jim dokonce i v bytech
s ústředním topením, které
obecně pokojovým rostlinám
příliš nesvědčí. Protože jsou
v růstu kompaktní, spokojí se
i s minimem prostoru na okenním
parapetu.
Co potřebuje: Jedinou
důležitou podmínkou
zdárného pěstování afrických
fialek je dostatek rozptýleného
světla bez slunečního úpalu.
Zaléváme jen mírně, nebezpečné
je přemokření i úplné vyschnutí
substrátu. Přihnojujeme jednou
za 14 dní.

Tenura, tchynin jazyk
(Sansevieria)
„Ten jsme měli doma, když jsem byla malá,“
slýcháme často od našich zákaznic, když
si prohlížejí některý z nových kultivarů
této notoricky známé pokojovky. Dlužno
dodat, že v některých nových kultivarech
by „starý známý“ tchynin jazyk hledal
málokdo. Nové tvary báječně zapadají
do moderních interiérů, jsou vhodné do
hal i kanceláří, a protože se kromě toho
opravdu snadno pěstuje, vrací se tenura
opět do módy. Ideálně vynikne ve vyšších květináčích, mladší rostliny
lze pěstovat i v menších nádobách. A nejde jen o okrasu: všechny druhy
tenury obsahují v listech antisepticky působící látky (podobně jako aloe),
Sansevieria trifasciata se dokonce používá proti bradavicím.
Co potřebuje: Při správné péči je tchynin jazyk opravdu dlouhověká
pokojová rostlina. Svědčí jí dostatek světla, snese ale i stinné místo.
Ideální je běžná pokojová teplota, ani v zimě by neměla klesnout pod 15 °C.
Zaléváme jen velmi mírně, v zimě zálivku ještě více omezíme. Přihnojujeme
jednou za čtrnáct dní ve vegetační sezoně. Snese i suchý vzduch, naopak
přemokření jí vůbec nesvědčí.
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Terasa

Když se SLUNCE
NEDOSTÁVÁ
I na stinné terase
může být díky vhodně
zvoleným druhům
pestrý svět rostlin
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Stinná terasa je v létě vyhledávaným
místem odpočinku mnohých z nás.
Nádoby osázené rostlinami zpříjemní
prostředí na terase pro odpočinek
v horkém letním dni. Co však vysadit
do nádob, když v polostínu až stínu se
většině jednoletých rostlin nedaří?
Rostliny, které tyto podmínky zvládnou
a přitom nejsou moc náročné na údržbu,
nalezneme mezi trvalkami.

Text: Ing. Jan Kopřiva, Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.; foto: GAP Photos a MAK Media

V

elmi oblíbenou stínomilnou rostlinou nejen
do nádob je bohyška (Hosta). Bohyška patří mezi trvalky nápadné svými listy, často
dvoubarevnými nebo panašovanými. Ty vyrůstají
v hustých trsech a podle kultivaru v různých velikostech od drobných až po velkolisté s čepelí
přes 20 cm širokou. V příhodných podmínkách
také kvete. Nafi alovělé trubkovité květy vyrůstají
v hustých hroznech na dlouhých stopkách od června do srpna.
Čechrava zahradní (Astilbe x arendsii) je až 60 cm
vysoká stínomilná trvalka, která má ráda kyselou
půdu a vlhko, podle toho volíme i substrát při výsadbě do nádoby. Čechravy mají dlouze řapíkaté,
dvakrát až třikrát trojčetné listy. Rostliny kvetou
v letních měsících a lodyhy nesou laty květů v různých odstínech bílé a červené barvy.
Vytrvalou skupinou rostlin, které snesou stín a jsou
vhodné i jako solitéry do nádob, jsou kapradiny, které se při vhodné péči uplatní svojí svěží zelenou
barvou. Kapradiny stín milují a potřebují také kyselou, humózní, stejnoměrně vlhkou půdu. Do nádob volíme středně vzrůstné druhy, které dosahují
výšky 35-50 cm: žebrovnice různolistá (Blechnum
spicant), měříkovec (Cyrtomnium falcatum), osladič
(Polystichum setiferum ´Proliferum´). Pokud je na
terase dostatek místa, můžeme použít i vzrůstnější
druhy s výškou až 70 cm, třeba pérovník pštrosí
(Matteucia struphiopteris) nebo papratku samičí
(Anthyrium filix-femina).
Do menších nádob je vhodná pachysandra vrcholová (Pachysandra terminalis). Tento stálezelený, výběžkatý polokeřík dorůstá výšky 10-30 cm. Kvete
v dubnu a květnu drobnými bílými kvítky ve vzpřímených klasech.

Radí RNDr.
František
Kopřiva
Zahradnictví
u Kopřivů s.r.o.,
Šebrov

S vhodnými
trvalkami
zkrášlíte
i stinné partie
vaší terasy
či zahrady.

Barvínek (Vinca minor) je stálezelený polokeř, vysoký pouze 10-15 cm. Má plazivý vzrůst a výhony až
50 cm dlouhé. Na terasu je vhodný do vícedruhových
výsadeb, kde přes okraj nádoby vytváří převis vstřícných, temně zelených listů. Barvínek kvete v dubnu
a květnu modrými květy, které vyrůstají jednotlivě
v úžlabí listů.
Vhodným doplňkem k trvalkám jsou kvetoucí keře
hortenzií (Hydrangea macrophylla). Hortenzie mají
rády polostín, humózní a kyselou půdu. Díky své barevné rozmanitosti květů vnesou do stinné terasy
pestré oživení. Pokud zvolíme hortenzie řady Endless
Summer nebo Forever and Ever, které kvetou i na jednoletém dřevě, odpadá starost s přezimováním.
▪
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Terasa

PURE – čistota
rotačního plastu
Zajímavým doplňkem
zahrad se v poslední době
stávají velké nádoby, které
svým designem představují
nepřehlédnutelný prvek
zahradní architektury.
Co ale takové nádoby musí
splňovat, aby nebyly jen
krásné, ale také funkční?

Ú

čelem každé pěstební nádoby
je poskytnout rostlině životní
prostor pro rozvoj kořenového systému a možnost čerpat z půdy
živiny a vláhu. V našich podmínkách
by měly nádoby odolávat mrazu, aby
v nich zasazené rostliny přes zimu
netrpěly. Určitě by měly mít dostatečný prostor pro kořeny rostlin a zajištěný odtok přebytečné vody, aby se
pěstební substrát nepřemokřoval.
Měly by se dát rozumně udržovat
a určitě by sluníčko hned v prvním
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Radí Marek
Ferenčík
Zahradnické
centrum
Ferenčík s.r.o.,
České Budějovice

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

Precizní zpracování a atraktivní
design dělají z Pure jedničku
mezi plastovými květináči.
roce nemělo poškodit jejich barvy.
Rád bych vám v dnešním článku
představil velkoobjemové funkční
nádoby od holandské firmy ELHO.
Tato firma se již řadu let zabývá designem a pěstováním rostlin v nádobách a za svou historii vytvořila
velké množství skvělých tvarů, barev
a nápadů v oblasti obalů a květináčů.
Před třemi lety přišla s novou řadou
květináčů Pure. Tyto velkoobjemové
solitérní květináče si v okamžiku získaly spoustu příznivců po celé Evropě a v posledním roce i v Asii. Čím
jsou tak zvláštní?
Pure nejsou obyčejné lisované plastové květináče, vyrábějí se speciální
technologií v rotačních pecích a každý jednotlivý kus v sobě nese spoustu
ruční práce. Celý proces výroby začíná tím, že se do formy nasype speciální směs granulátu a barvy, forma se
ručně upne do speciálního zařízení,

které pak celé vjede do pece a otáčí
se v ní všemi možnými směry. Roztavený granulát se rotací rozprostře
po stěnách formy. Následně se forma
vyjme, květináč se opatrně ochladí
a vytáhne. Pak se musí zkontrolovat
a zbavit se všech možných otřepů,
kompletně vyleštit, dosušit a zabalit
tak, aby se nepoškodil. Na výrobu
jednoho takového velkého květináče
je potřeba zhruba půl hodiny času;
navíc květináče s čistými, rovnými
hranami musí přečkat ještě dalších
zhruba 20 minut v chladicí komoře.
Proč se to ale dělá tak složitě? Speciální technologie umožňuje vytvořit
například dvojitou stěnu, která odolává mrazu a v létě zároveň chrání
kořeny rostlin před přehříváním.
Vzniknou tvary, které žádný lis na
světě nedokáže vyrobit, a zároveň lze
využít různé drobné vychytávky, které pomáhají rostlinám v takové nádo-

bě růst. Například dno pěstebního
prostoru je opatřeno speciálním výstupkem pro odtok přebytečné vody.
Díky dvojitému plášti se může prostor vysypat třeba pískem, aby byl
květináč stabilní a vítr ho nepřevrátil. Technologií rotačního plastu lze
vytvořit i květináče obřích rozměrů
o průměru až 120 cm na opravdu velké solitérní rostliny, které pak můžete umístit před dům nebo do reprezentativních velkých hal.
V sérii květináčů Pure najdete velké
množství tvarů velikostí i zajímavých barev a těmi pak můžete doladit nejen zahradu, okolí bazénu nebo
terasu, ale také rozdělit například
prostorné místnosti a vytvořit tak
zajímavá zákoutí s rostlinami. Pure
nabízí kromě květináčů i zajímavý
designový nábytek, takže prostor terasy, bytu či zahrady může ladit do
posledního detailu.
▪
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Technika

Hadice, která
se nekroutí
Bez vody není života – ani lidského, ani rostlinného. Pokud nemáte na své zahradě instalovaný
automatický závlahový systém, pravděpodobně se neobejdete bez hadice připojené
k vodovodnímu kohoutku nebo čerpadlu ze studny. K sortimentu zahradních hadic, které
vám v našich zahradnických centrech nabízíme, přibyl nový model od firmy Gardena.
oky s dvěma spirálami v opačných
směrech zaručuje odolnost vůči tlaku a udržuje stálý tvar hadice. Ta
zároveň zůstává pružná a snadno se
s ní manipuluje – netvoří se na ní
uzly, ani se nekroutí. Tím je zajištěno pohodlné a flexibilní používání
na vaší zahradě. Hadice neobsahují
škodlivé ftaláty ani těžké kovy a jsou
odolné vůči UV záření. 
▪

Original Gardena
systém
Nejpohodlnější cestu, jak
přivést vodu na jakékoliv místo
na vaší zahradě, představuje
Original Gardena systém. Ten
nabízí široký sortiment výrobků, které lze použít pro vynikající a bezpečné spojení mezi
hadicemi a ostatními výrobky
Original Gardena systému.
Spojky jsou konstruovány tak,
aby zajistily rychlé, spolehlivé
a vodotěsné spojení – jak
mezi vodovodním kohoutkem
a hadicí, tak mezi hadicí a zavlažovacím zařízením. Všechny
spojky vydrží dlouhodobou
zátěž a jsou kompatibilní
s ostatními oblastmi zavlažovacích systémů.
Praktická je výkyvná přípojka
na vodovodní kohoutek, která
zabraňuje zalamování a přetáčení hadice u vodovodního
kohoutku. Přípojka má úhel
90 stupňů a je otočná o 360
stupňů pro ještě flexibilnější
zavlažování.
Rychlospojka je ideální pro
rychlé a pohodlné připojení
výstupního konce hadice
na šroubení u vodovodního
kohoutku. Pokud chcete spojení rozpojit, stačí jednoduše
zatáhnout oranžový kroužek na
rychlospojce směrem dolů.
Na konec hadice se instaluje
stopspojka. Ta zaručuje, že
se průtok vody automaticky
zastaví při výměně
zavlažovacího příslušenství.

Text: Gardena; foto: Gardena, Dreamstime

N

ové typy zahradních hadic se
vyznačují prvotřídními materiály s extrémně dlouhou
životností a jedinečným profilem
Power Grip, který umožňuje spolehlivé spojení mezi hadicí a systémovými díly Original Gardena
systému. Díky této nové povrchové technologii mají systémové díly
napojené na hadici daleko větší
přídržnost. Hadice se také lépe navíjí a dobře kloužou po jakémkoliv
povrchu. Textilie se spirálovými
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Užitková zahrada

Aby ZELENINA
prospívala
Pokud jste si spolu s námi vysadili do nádob
na balkoně nebo na terase zeleninu, tak jak
jsme vám radili v minulém vydání Zpravodaje,
pravděpodobně už vám rajčata, papriky,
bylinky nebo třeba fazole začínají krásně
růst a sílit a za pár týdnů se dočkáte i prvních
plodů. Je třeba ale mít stále na paměti to,
že rostliny si musejí vystačit s omezeným
prostorem v nádobách a nemají možnost
rozvinout svůj kořenový systém tak, jako
ve volné půdě. Proto je třeba dodávat jim
pravidelně nejen dostatek vláhy, ale také
průběžně doplňovat spotřebované živiny.

náš tip
Kdo se chce dočkat
bohaté úrody, neměl by
zapomínat, že zelenina
pěstovaná v nádobách je velmi
náročná na spotřebu živin a přírodních látek.
Ty jsou v půdě přirozeně obsažené, ale ne
na dlouho. Co ale nastane, když je rostlina
spotřebuje? Zpomalí se její růst a dochází k nižší
násadě květů! Chybějící přírodní látky dodá do
půdy Vitality Komplex Rajče a paprika. Jedná
se o výluh ze žížalího kompostu, který obsahuje
nejen přírodní enzymy a huminové látky, ale také
základní dávku živin a mikroprvků. Včasné použití
Vitality Komplexu Rajče a paprika znamená vyšší
úrodu! Nezapomeňte na tuto živou vodu, která
promění pěstování v radost z úspěchu.

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

náš tip
Objevují se vám často
na plodech rajčat
tmavé až černé skvrny
a papriky trpí na hnilobu
špiček? Máme pro vás řešení
v podobě nového krystalického
hnojiva KRISTALON Zdravé rajče
a paprika. Zcela jedinečná receptura dvousložkového
hnojiva poskytuje vše, co rostlinám rajčat a paprik
chybí. Pravidelným používáním tohoto hnojiva jim
poskytnete nejen živiny, ale také tolik důležitý
aktivní vápník. Pokud rostlině vápník chybí, dochází
k těmto nepříjemným fyziologickým změnám na
plodech. Neriskujte a použijte nové hnojivo s aktivním
vápníkem hned po výsadbě. Zajistíte si bohatou úrodu
bez zbytečných ztrát.

Zpravodaj
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Rostliny

Úchvatné květy ibišků připomínající
dovolenou strávenou v teplých oblastech
vykvétají v široké paletě barev. Pěstujeme
je většinou jako pokojové rostliny a těšíme
se z jejich nápadně barevných, stavbou
exotických květů bílé, růžové, červené, modré
i žluté barvy. Kdo by se chtěl z krásy ibiškových
květů těšit i na zahradě, má možnost.

Hibiscus moscheutos ´Luna Pink Swirl´

10_11_ibisky.indd 10

Ibišky
Z

mrazuvzdorných druhů se nejčastěji pěstuje ibišek
syrský (Hibiscus syriacus) pocházející z východní
Asie, z Číny a Indie. Přestože je domovem v oblastech s teplým a vlhkým klimatem, daří se jeho pěstování
i v našich podmínkách. Použít ho můžeme jako solitéru
i do skupinové výsadby či do živého plotu nebo řezem
tvarovat do podoby stromku. Tento opadavý ibišek raší
poměrně pozdě, květy se proto objevují až ve vrcholném
létě, což je zároveň i jeho výhodou, protože v této době
už většina okrasných dřevin odkvetla a tvoří plody.
Před nedávnem byla na trh uvedena řada velkokvětých
ibišků z registrované skupiny Chiffon, někdy označo-

Hibiscus syriacus ´Oiseau Blue´
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do zahrady

Text: Petra Švepešová; foto: Dreamstime, Proven Winners, Botanikfoto a Flora Dania

y

vaných za ibišky nové generace. Tyto ibišky vyšlechtil britský botanik Roderick Woods a oplývají výrazně
velkými plnými načechraným květy, které se často na
první pohled ani jejich příbuzným s jednoduchými květy
nemusejí podobat. Ibišky jsou navíc odolné vůči nízkým
teplotám a snesou i teploty pohybující se pod – 20 °C.
Květy dosahují v průměru až deseti centimetrů a podle
odrůdy jsou dostupné v bílé, modré a růžové barvě různých odstínů.
Ještě větší květy nabízí ibišek bahenní (Hibiscus moscheutos), přestože je to keřík vysoký jen kolem jednoho metru. Květy mají v průměru až 20 centimetrů a objevují
se v polovině prázdnin. Charakterem svého pěstování
se podobá spíše trvalkám: na podzim, jakmile ibišek
odkvete, začnou jeho nadzemní části odumírat, protože rostlina přezimuje v podzemní části. Na jaře začne
znovu obrážet a doroste opět výšky kolem jednoho metru. V chladnějších oblastech se může stát, že nestihne
vykvést, zejména přihlásí-li se první mrazíky brzy. Pak
je vhodnější pěstovat bahenní ibišek jako nádobovou
rostlinu, urychlit jeho rašení na jaře a prodloužit mu tak
vegetační sezonu.
Při výběru vhodného druhu nemůžeme sáhnout vedle,
protože ibišky nejsou na péči příliš náročné. Vysazujeme je do propustné, živinami dobře zásobené zeminy na
chráněná, plně osluněná stanoviště, která jsou pro ibišky
příznivá a podpoří bohatost jejich květů. 
▪

Hibiscus syriacus ´Woodbridge´
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Hibiscus Blue Chiffon

Ibišek můžeme
pěstovat jako solitéru
i do skupinové výsadby
či do živého plotu nebo
řezem tvarovat do
podoby stromku.

Hibiscus syriacus ´Red Heart´
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Nádoby

Do sortimentu nádob pro pěstování
rostlin v interiéru i exteriéru, které
vám v našich zahradnických centrech
nabízíme v bohatém výběru, přibily
před nedávnem květináče z dílny
italské společnosti Degrea, která
má dlouholetou tradici při výrobě
keramických květináčů.

KVĚTINÁČE
DEGREA
Samotná výroba spočívá v nasypání pečlivě namíchané suché směsi do
plně automatizovaného systému, který zpracováváním zajišťuje hladký povrch. Poté se provádí lití do forem, sušení a pečení pomocí nejmodernějších
technologií. To zajistí správnou pórovitost a tím i vysokou odolnost vůči
mechanickým i klimatickým vlivům,
zejména chladu.
Terakotové květináče od společnosti
Degrea najdou své využití v každém
interiéru i exteriéru. Rozmanitost jednotlivých řad výrobků optimálně zajistí možné sjednocení designu bez závislosti na velikosti rostlin.
▪
Text: Martina Týrová, Nohel Garden, a. s.; foto: Degrea, Dreamstime

V

ášeň, péče o detail
a kreativita – to je
motto, kterým se
fi rma při výrobě řídí. S vášní postupuje
při uspořádávání myšlenek u tvorby nových kolekcí. Zvláštní péči věnuje každému detailu. S kreativním přístupem
vyrábí nové designy výrobků s jejich
maximálním možným využitím a se zaměřením na vysokou odolnost. K tomu
jí pomáhají nejnovější technologie a výrobní materiály tvořené z kvalitních
směsí. Některé produkty jsou upravovány dokonce i ručně.
Základním stavebním materiálem keramických výrobků je již po staletí jíl. Na
jeho výběru závisí vlastnosti produktů. Degrea
pro své výrobky jíl pečlivě vybírá v okruhu několika stovek kilometrů,
dbá na jeho kvalitu, uchování a na jeho zpracování. Výběr vypadá zdánlivě jednoduše, ale právě
kvalitní panenský jíl zásadně ovlivňuje vlastnosti výrobků. Degrea si pro
tento výběr stanovila
své standardy kvality.

12 léto 2Ο14
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Technika

Kvalitní nářadí
PRO SNADNÝ

Zahradní nůžky patří mezi základní vybavení každého majitele zahrady.
Musí být ostré, dobře ovladatelné a odolné. Jak si vybrat ale takové nůžky,
s nimiž bude snadná práce, přesný řez a po práci nebudou bolet ruce?

Text: Marek Špiller; foto: Conmetall

Z

ahradní nůžky dělíme na
dva základní typy: kovadlinkové a bypassové. Bypass
nůžky mají oba břity ostřené a pohyblivé, což umožňuje střih blízko kmene. Tyto nůžky jsou zvláště vhodné pro mladé a čerstvé
větve, řezná rána je přesná a rovná.
Naopak kovadlinkové nůžky mají
broušené pouze jedno ostří, jeho
protikus má rovnou střižnou plochu.
Takovéto nůžky jsou obzvláště vhodné na suché a silné větve. Střih provedený tímto typem nůžek může vést
k dočasné deformaci střižené větve.
Nejvýznamnější období pro zahradnické nůžky přichází s jarem. Při výběru nových zahradních nůžek pro
novou sezónu doporučujeme dbát
především na účel a záměr využití
a na kvalitu výrobku, která je nejen
zárukou dlouhodobé životnosti nůžek, ale i pohody při práci. Na první
pohled se může mnoho zahradních
nůžek vzájemně podobat, ale hlavní
rozdíly jsou jak v detailu, tak i v životnosti. Například nová řada nůžek
Conmetall Alu-Line má kvalitní čepel s nepřilnavou vrstvou, která snižuje námahu při stříhání.

Conmetall myslí rovněž na zahrádkáře s menší dlaní nebo malé
pomocníky na zahradě,
pro které připravil
řadu nov ých designov ých nůžek s trendov ým vzhledem ve veselých barvách
a dekorech.
Pro práci na zahradě, na balkoně
i v domácnosti se hodí víceúčelové
nůžky, které si poradí s každým
úkolem. Nůžky z řady
Power v ycházejí z anatomie lidské ruky; nůžky
se stávají prodlouženou
částí našeho předloktí a dlaně
a maximalizují tak komfort užívání při maximální kvalitě a snadnosti střihu.
V případě, že patříte mezi ty,
kteří mají svou „zahrádku“ umístěnou pouze
v obytných prostorech
nebo na balkóně, doporučujeme
nůžky z řady určené právě pro tento typ rostlin, které se vyznačují
tenčím a tedy i jemnějším střihem
a zároveň jsou tak velké, aby neporušily samotné rostlinky.
▪

Zpravodaj
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Malí zahradníci

PRO

DĚTI
Dnes jsme pro vás, děti, připravili
návod, jak si samy vytvoříte
malou bylinkovou zahrádku. Není
to nic složitého, stačí k tomu jen
pár potřeb a šikovné ruce. Až se
bylinky v truhlíčku rozrostou,
můžete si je sklidit a usušit, nebo

Co budeš potřebovat:
| bylinky
| truhlíček
| substrát
| jmenovku

je použít čerstvé do polévky,
pomazánky a dalších jídel.

Zdravíme všechny děti a jejich rodiče!
Vybrali jste nám krásná jména – Jája
a Luštík – děkujeme! Těšíme se na vás
v zahradnických centrech v království
malých zahradníků, kterému budeme
říkat Kvítek a kde si užijeme
prima zábavu! Ahoj!

Jája a Luštík ti ukážou, jak budeš postupovat. Je to jednoduché:
Neboj se pochlubit
a pošli fotku!
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Recepty

Recepty

s BYLINKAMI

Recepty
Studená mátová polévka

s BYLINKAMI

Slaný koláč s jitrocelem

| 300 ml smetany | 150 g bílého jogurtu | 2 salátové okurky

| 500 g špenátových listů | 2 hrsti jitrocelových listů

| 4 stroužky česneku, hrst petrželky | hrst pažitky

| 5 celozrnných žemlí | 3 stroužky česneku | 3 vejce

| snítku máty | jablečný ocet | sůl, pepř

| 2 lžíce másla | červená cibule | mléko | muškátový oříšek
| sůl | pepř

Omyté salátové okurky nastrouháme a v míse osolíme
a opepříme, pak dochutíme octem a přimícháme bílý jogurt
a smetanu. Pažitku a petrželku také pod proudem vody
omyjeme a nasekáme nadrobno, česnek prolisujeme a vše
přimícháme k nastrouhaným okurkám. Alespoň hodinu
necháme vychladit a dochutíme a dozdobíme mátou.
Podáváme s čerstvým pečivem.

Text: Petra Švepešová; foto: Dreamstime

Pečené brambory s bazalkou

Celozrnné žemle nakrájíme a namočíme do mléka. Omyté
listy špenátu a jitrocele zalijeme horkou vodou a necháme
pár minut stát, poté je nasekáme a přidáme rozšlehaná
vajíčka a rozměklé žemle a osmaženou cibuli s česnekem.
Vzniklou směs dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem
▪
a vložíme do formy a vaříme ve vodní lázni asi hodinu.

Svěží bramborový salát

| 500 g brambor | 2 mrkve | 2 červené cibule

| 4 velké brambory | 2 červené cibule | 8 rajčat | olivový olej

| 4 stroužky česneku | kedluben | větší cuketa | několik lístků

| ½ hrsti bazalky | oregano | slunečnicová semínka

bazalky | olivový olej | mletý kmín | máslo | sůl | pepř

| červený vinný ocet | sůl | pepř

Všechny brambory oloupeme a nakrájíme na menší kousky.
Cibuli, kedluben, mrkev i cukety očistíme a oloupeme
a také pokrájíme. Česnek nasekáme najemno. Všechny
takto připravené suroviny dáme do zapékací mísy, osolíme,
opepříme a pokapeme olivovým olejem. Ve vyhřáté troubě
pečeme tři čtvrtě hodiny, pak teprve přidáme nasekanou
bazalku a lžíci másla. Podle potřeby ještě dopečeme a poté
ozdobíme rozmarýnem.

Brambory vaříme ve slupce do změknutí, po vychladnutí je
oloupeme a nakrájíme na tenké plátky. Rajčata nakrájíme
na kolečka a cibule také na plátky. Cibuli necháme asi půl
hodiny máčet ve studené vodě, poté scedíme a přidáme
do misky k bramborám, rajčatům a bazalce. Vše posypeme
slunečnicovými semínky, okořeníme oreganem a pepřem,
osolíme a zalijeme olivovým olejem a vinným octem.
Promíchaný salát umístíme na chladné místo a necháme uležet.

Zpravodaj
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Poznej
Balkonsvoji
a terasa
zahradu

Jedno arabské rčení si
pokládá tuto řečnickou
otázku: „Jak může zemřít
ten, kdo má šalvěj ve
své zahradě?“ Je to
velmi výstižné, protože
šalvěj lékařská patří
k nejuniverzálnějším léčivým
rostlinám, které si můžeme
snadno dopěstovat i sami.
A nejen to – řada druhů
a kultivarů také krásně kvete.
Možná právě proto zvolil
Spolek českých perenářů
šalvěj za Trvalku sezóny 2014.

Kouzelná šalvěj
Š

Salvia pratensis

alvěj (Salvia) patří do velmi bohaté čeledě hluchavkovitých, která se může pochlubit i řadou
dalších velmi dekorativních i léčivých rostlin.
Samotný rod je rovněž velmi bohatý, odhaduje se, že
obsahuje kolem tisícovky jednotlivých druhů. Kromě toho, že některé z nich patří k významným léčivým rostlinám, šalvěje nacházejí bohaté uplatnění
i v okrasné zahradě – některé pěstujeme jako trvalky, jiné se v našich klimatických podmínkách chovají
jako letničky.
Do skupiny letniček patří u nás třeba velmi oblíbená
šalvěj zářivá (Salvia splendens). Tuto krásnou rostlinu, která je dostupná v několika atraktivních kultivarech, pěstujeme často na letničkových záhonech,
na hřbitovech, v nádobách na terasách a balkónech,
ale také ve veřejné zeleni a v zámeckých parcích. Pochází z Brazílie, kde roste jako vytrvalá rostlina, která vytváří poměrně mohutný keřík často dorůstající
do výšky více než dva metry. Protože není mrazu-
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Salvia splendens

Salvia microphylla

Text: Pavel Chlouba; foto: Pavel Chlouba, Dreamstime

Salvia pratensis

vzdorná, pěstujeme ji jako jednoletou, na slunných
záhonech v dobré, živné a propustné půdě.
V sortimentu letniček jsou i zcela nové druhy, které se
vyznačují jemností a neobvyklými barevnými kombinacemi. Za zmínku stojí třeba Salvia microphylla, která
pochází z jižních částí USA a Mexika. Vytváří hustý keřík, na kterém rozkvétá množství sice drobných, zato
barevně velmi atraktivních kvítků. Protože se snadno
kříží, nabízí tento druh mnoho krásných odrůd.
Minimálně stejně významné jsou pro okrasnou zahradu i druhy vytrvalé, které uplatníme v klasických
trvalkových záhonech, na skalkách nebo v kombinovaných záhonech. Vytrvalých druhů šalvějí je celá
řada. K nejběžnějším a nejdostupnějším druhům patří
šalvěj hajní (Salvia nemorosa), která roste v nejteplejších oblastech republiky na loukách, rumištích, na
okrajích vinic i cest. V zahradách ale nejčastěji vysazujeme různé odrůdy tohoto druhu, které se vyznačují zajímavou barevností, kompaktnějším vzhledem

či intenzivnějším kvetením. Šalvěj hajní oplývá zajímavou schopností, kterou můžeme ve svůj prospěch
velmi snadno využít. V období, když začíná odkvétat,
můžeme všechna soukvětí razantně seříznout těsně
nad listovou růžicí. Rostlině tak zabráníme vytvořit
semena a vyprovokujeme ji k opakovanému kvetení.
V závislosti na průběhu počasí můžeme takto vyprovokovat šalvěj až ke dvěma vlnám kvetení navíc. Ocení to také včely, protože šalvěj hajní je nektarodárná.
Najdeme pro ni místo na plném slunci, vyžaduje dobře
propustnou, hlubší půdu.
Prakticky stejnými nároky se vyznačuje i šalvěj lékařská (Salvia officinalis), kterou nejspíše zmiňuje
i výše zmíněné arabské rčení, protože má velmi silné
antibakteriální a dezinfekční účinky. Používá se pro
dezinfekci ústní dutiny, proti slabším bolestem zubů,
proti bolesti krku a také jako kloktadlo. Výtažky ze
šalvěje se také zkouší při léčbě nadměrné tvorbě slin
například u Parkinsonovy nemoci.
Šalvěj lékařská je zároveň i velmi dekorativní rostlinou. Šedě zelené listy původního druhu propůjčují
záhonům efekt stříbrných odstínů. Vedle toho ale
existují i pestrolisté formy, které do zahrady vnesou
▪
i další barevné tóny. 

Zpravodaj
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Balkon
Okrasné
a rostliny
terasa

Růže jsou zcela právem nazývány
královnami květin. Není na světě jiná
rostlina, která by v sobě snoubila
tolik fantastických vlastností. Kvete
po celou sezónu nepřeberným
množstvím barev a tvarů květů
a mnoho po vás nežádá.
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ůže se šlechtí po staletí a za tu
dobu se podařilo vypěstovat řadu
vynikajících kultivarů. Šlechtitelská firma Kordes je špičkou ve svém
oboru. Před 25 lety přišla s revolučním
přístupem ke šlechtění: na testovacích
polích přestala používat jakoukoliv chemii a získala tak vynikající genofond
naprosto zdravých a odolných růží.
V současné době firma Kordes překročila další milník na své cestě k dokonalé růži – podařilo se jí vyšlechtit sérii
vonných růží, které se kromě omamné
vůně pyšní dokonalým zdravím.

V našich zahradnických centrech můžete poprvé v České republice zakoupit
všech pět voňavých novinek ze skupiny
Parfuma. Jejich vůni analyzovala pro
firmu Kordes francouzská parfémistka
Claudia Valder podobně, jak jsou popisovány vůně parfémů. Obecně mají
vůně vždy tři sady tónů, které tvoří
harmonický celek. Rozvíjejí se v průběhu času: od úvodního prvotního vjemu
vůně na vrcholu (hlava) vede parfém do
hlubších středních tónů (srdce) a nakonec k základu, který se postupně objeví
v závěrečné fázi.
▪
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Radí
Lukáš Hájek,
vedoucí
venkovního
prodeje, Chládek
– zahradnické
centrum, Praha

Gräfin Diana
Fascinující vůně i barva této
velkokvěté růže nenechá žádného
milovníka růží v klidu. Odrůda je
vzrůstnější, dosahuje výšky až jednoho metru a hodí se i k řezu.

Rosengräfin Marie Henriette

Text: Vladimíra Prouzová; foto: Kordes

Mnohokvětá růže Rosengräfin Marie
Henriette nese jméno slavné slovenské rodačky Marie Henrietty Chotkové,
která se na začátku minulého století
podílela na založení jednoho z největších evropských rozárií. Růže vyniká
krásou, vitalitou a vznešeností.

Constanze Mozart
Čistá romantika v podobě jemně
růžové mnohokvěté růže ze skupiny
Parfuma přinese do vaší zahrady vůni
vanilky, citronové verbeny, šampaňského, mirabelky i sladké švestky.
Růže byla pojmenována podle manželky slavného skladatele.

Vůně je poslední vlastností,
která růžím od firmy Kordes
chyběla. V loňském roce jsem
se již s těmito odrůdami
setkal – voní nádherně a nic
jim neubírá na jejich zdraví.
Mohu jenom doporučit!

Madame Anisette
Velkokvětá růže ze skupiny Parfuma.
Tvoří vzpřímený keřík s plnými velkými květy ve světlých tónech od zelenkavých poupat po krémově růžové
květy. Má specifickou kořenitou vůni,
v jejímž základu můžete cítit anýz,
myrhu i sladký med.

Herzogin Christiana
Tato mnohokvětá růže upoutá především tvarem svých květů, které zůstávají krásně zavinuté a jejichž barva
přechází od tmavšího středu k něžným
růžovým tónům vnějších okvětních
plátků. Její vůně se nese v lehkých
ovocných a vanilkových tónech.

Zpravodaj
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KOI PROTECT

Úprava vody
odstraňuje
agresivní chlór
váže škodlivé
těžké kovy
pro rybám příjemnou
vodu v jezírku

Odstraňovač
škodlivých látek
okamžitá pomoc se
škodlivinami
odstraní
amoniak a nitrity
váže škodlivé
těžké kovy

Odstranění Faden-/Schbe
vláknitých/
algen
entfernen
plovoucích
řas







bio nitrivec
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biofiltrační médium
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čisticí bakterie
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amonium a nitrity
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Kyslík plus
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nedostatku kyslíku
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živinový
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předchází růstu řas
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filter biostart
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okamžitá účinná
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dlouhodobě bojuje
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rychlý a spolehlivý
účinek
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O2 plus

KH-pH-stabilizátor
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

KH-pH-stabilizátor
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

KH-pH-stabilizátor
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

toxivec



příprava vody
v případě léčby nemocí
podpora léčby
s obsahem
aktivního kyslíku

phosvec
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léčba

Péče o vodu
Pro udržení stabilních hodnot vody, prevenci růstu řas a jako
prevence nemocí je velmi důležitá neustálá péče o vodu.
Přípravek upravující vodu KOI PROTECT ji upravuje na vodu
příjemnou pro ryby. Tekuté bio filtrační médium bio nitrivec
zajistí křišťálově čistou vodu prostřednictvím čisticích bakterií. Filtrační bakterie obsažené v biologickém filtračním
startéru aktivují filtrační materiál a odstraňují hnilobné bahno.

Optimalizace hodnot vody
Hodnoty vody, a podle toho biologická rovnováha, mohou
být nepříznivě ovlivněny rostlinami a živočichy nebo rozkladem odumřelého organického materiálu. toxivec nabízí
okamžitou pomoc se škodlivinami jako amoniak a nitrit. V případě akutního nedostatku kyslíku O2 plus okamžitě zásobuje
obyvatele kyslíkem. UV blokátor bio humin filtruje škodlivé
UV záření a tím nabízí ochranu jezírka před slunečním svitem.

Odstranění řas
Řasy patří k přirozené flóře každého vodního útvaru – avšak
nadměrný rozvoj řas neovlivňuje jen optický dojem, ale také
může způsobit ekologickou nerovnováhu. Proti plovoucím řasám radikálně bojuje crystal, proti vláknitým řasám
algokill, phosvec redukuje nadbytek živin a tím předchází
růstu řas, algenstop brání opětnému růstu řas a tím zajistí
čistou vodu.

KH-pH-stabilizátor
zvyšuje
uhličitanovou tvrdost
předchází kolísání pH
pro stabilizaci
hodnot vody

algokill • crystal
ectopur

bio balance
bio balance
bio balance
bio balance

Biologický
filtrační startér

obsahuje
filtrační bakterie
aktivuje
filtrační materiál
odstraňuje hnilobné
bahno a škodliviny

UV-blok

ochrana jezírka před
slunečním svitem
snižuje škodlivé
UV záření
předchází zákalům

Prevence
proti růstu řas

předchází
opětovnému růstu řas
zastaví růst vláknitých
a plovoucích řas
pro čistou vodu
v jezírku

Odstraní škodliviny

aktivní uhlí pro pH neutrální,
rychlé odstranění zbytků léčiv
a jedovatých látek
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Léčba nemocí
V případě špatných hodnot vody se mohou náhodně objevit nemoci. Ty představují vážné ohrožení všem obyvatelům
jezírka. Příčina vzniku musí být odstraněna, voda upravena
a nemoci léčeny. ectopur snižuje stres u ryb, připravuje
vodu a podporuje léčbu. Po léčbě z vody super carbon
(aktivní uhlí) odstraní jedovaté látky, barviva a zbytky léčiv.

Teichpflegesystem_Plakat_CZ.indd 1

Balkon a terasa

ZDRAVÉ
RYBY
,
voda

Jezírko

ČISTÁ

Pokud to jen trochu jde, nemělo by v žádné větší zahradě chybět jezírko, ať už koupací, nebo
jen okrasné s rybkami. Aby takový vodní svět skutečně fungoval a netrápily nás řasy, zákal
nebo choroby rostlin či ryb, je třeba jezírku věnovat náležitou péči. Je zbytečné trápit se
mnoha přípravky a metodou pokus – omyl zkoušet, co bude fungovat. Firma sera totiž vyvinula
systémový koncept, pomocí něhož zvládnete péči o vodu v jezírku snadno a jednoduše.

Péče o vodu
Pokud je jezírko právě založené,
nebo do něj doplňujeme či dokonce
zcela vyměňujeme vodu, je vhodné
postupovat podle programu péče
o vodu. Složení vody se postupně
stabilizuje, což je zárukou absence
řas a zajištění čisté vody.

Optimalizace hodnot vody
Ryby jsou neklidné, přemnožené,
překrmené, po období vysokých
teplot nebo velkých dešťů, v jezírku
je mnoho kalu – to všechno jsou
kritické situace, které pomůže
vyřešit tento program a uvést vše
do biologické rovnováhy.

Text: Ing. Oldřich Šimeček, SERA CZ; foto: MM Images

Odstranění řas
Po delší dovolené nebo když se do
jezírka spláchly nečistoty, může
se stát, že bující řasy vyvolají
ekologickou nerovnováhu. Přípravky
této řady odstraní plovoucí i vláknité
řasy a snižují nadbytek živin.

Léčba nemocí
Nepříznivé chemické složení vody
může vyvolat u ryb řadu chorob.
V akváriu bychom jim pomohli
v karanténě, v jezírku je nutný rychlý
zásah a stabilizace, tedy odstranění
příčiny vyvolávající choroby, většinou vylepšení vlastností vody.

1.
2.
3.
4.

V každém programu jsou uvedeny
doporučené přípravky v konkrétním
pořadí, jak je nutné (!) je použít. Firma
sera v současné době postupně mění
obaly svých přípravků, názvy však
zůstávají. Nové obaly už obsahují
čísla kroků. Stejný plakát jako na
protější straně najdete také v našich
zahradnických centrech.
▪

Zpravodaj

20_21_sera.indd 21

21

5.5.14 12:12

Ochrana

Mravenci jsou opravdu pilní
tvorové a dokážou spoustu věcí,
o kterých se nám lidem ani nesní.
Nejen že unesou mnohonásobně
víc, než sami váží; ve svých
mraveništích pěstují pro sebe
užitečné houby, umějí skvěle pást
mšice a svědomitě se o ně starají,
ale udržují v přírodě i přirozenou
rovnováhu. Na zahradě ale
dokážou také škodit.

Když

I
C
N
E
V
A
MR
škodí
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M

nožství mravenců můžeme
na zahradě účelně regulovat. Pokud máme mravence v trávníku a dělají nám známé
kupky, použijeme rozhoz granulí
přípravku Substral na mravence
v okolí hnízda. Mravenci tyto granule velice rádi konzumují, jelikož
účinná látka je vázána na krystalky
cukru a ten mravenci zbožňují. Stačí tedy granule nasypat k hromádce a dělnice je bezpečně a rychle
nanosí do hnízda. Tam jimi naplní spižírnu a začnou krmit larv y
a královnu. Po několika dnech tak
zmizí celá kolonie.

Další možností využití Substralu na
mravence je vytvoření zálivky. Tato
aplikace se hodí například na mraveniště v dlažbě nebo na terase. Účinnost této aplikace je okamžitá a do
večera není po mravencích ani stopy.
Specifickou záležitostí jsou mravenci ve skleníku. Tady nám mravenci
škodí nejen tím, že podhrabávají
pěstované rostliny, ale hlavně si na
nich pěstují mšice. Úspěšný boj proti
mšicím ve skleníku tedy závisí právě i na úspěšném boji proti mravencům. Opět můžeme využít Substral
na mravence, obsypat vnější stranu
skleníku a vytvořit tak mravencům
nepřekonatelnou překážku, aby se
do skleníku vůbec nedostali.

Pokud naopak objevíme mravence
v bytě, rozmístíme na jejich stezky
Loxiran Mravenčí bufet a kombinujeme ho s nástrahou proti mravencům
Bayer Garden. Nabídneme-li mravencům více možností nástrah, lépe
se trefíme do jejich chuti. Výhodou
těchto přípravků je, že jsou zabezpečeny proti náhodnému požití malými dětmi. Jsou připraveny tak, aby
nedošlo k úniku účinné látky a dají
se směle použít i na kuchyňské lince.

▪

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

Bez mravenců
by nebylo života
Mraveniště je obrovský superorganismus, který má jasný řád, v němž
má každý svůj úkol. V každém
mraveništi najdete vždy matku, která
se stará o kladení vajíček. Speciální
dělnice krmičky krmí matku a larvičky,
vojáci zase hlídají vstupy do mraveniště
a brání je proti vetřelcům, průzkumníci
hledají nová naleziště potravy; o její transport
do mraveniště se pak postarají dělnice. Vše pečlivě
ukládají do spižíren tak, aby každý kousek potravy byl co nejdříve při ruce. Dokážou se pomocí tykadel a tanečků jasně informovat o místech výskytu potravy, o možném nebezpečí a díky všem těmto vlastnostem je najdete na každém
místě naší planety. Jednou někdo spočítal, co by se stalo, kdyby ze světa zmizeli
všichni mravenci – došlo by k okamžitému kolapsu celého ekosystému a země
by se zhroutila. Než se tedy rozhodnete s mravenci bojovat, zvažte, jestli je to
opravdu nutné. Není to jednoduchý boj a hlavně nikdy nekončí.

Při každém zákroku
proti mravencům
pamatujte na to,
že člověk by měl bez
mravenců mnohem více
starostí než mravenci
bez člověka!

Zpravodaj
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Naši dodavatelé

Trvalky
z Hlavence
Jaká by to byla zahrada bez okrasných rostlin! Pereny, trvalky či chcete-li
vytrvalé zahradní rostliny dodává do našich zahradnických center mimo jiné školka
Renaty Pešičkové. Majitelka pochází ze starého zemědělského rodu a trvalky ji
provázely i na místech jejích předchozích zaměstnání. Je tedy jen logickým vyústěním,
že v roce 1997 vzniká prvopočátek trvalkové školky, která se potom plně začala
rozvíjet v roce 2000 na rodinných pozemcích v Hlavenci.

M

nožství vypěstovaných rostlin každým rokem narůstá
a z původních cca 50 000
vypěstujeme v Hlavenci v současné
době kolem 700 000 kusů trvalek ve
velmi rozsáhlém sortimentu 1 500
soret. Již Karel Čapek ve své knize
Zahradníkův rok píše, že zahradník
v zimě leží v katalozích a vybírá,
bez čeho určitě nemůže být a co
bezpodmínečně musí koupit a mít
ve své zahrádce. Stejná vášeň nás
vede při sestavování našeho sortimentu, ale zároveň se snažíme vycházet z požadavků našich zákazníků, kterými jsou jak zahradnická
centra, tak realizační zahradnické
fi rmy. Inspirací jsou nám požadav-

ky fundovaných zahradních architektů, trendy zahradní architektury a sledujeme samozřejmě také
zahraniční sortimenty a novinky
uváděné na trh, které jsou schopny
v našich klimatických podmínkách
bez problémů přezimovat.
Rostliny z naší školky pěstujeme
celoročně na venkovních plochách
kontejnerovny o rozloze jednoho
hektaru. I když kvůli tomu nemůžeme nabídnout bohatě narostlé
a kvetoucí rostliny v únoru, je jisté,
že rostliny jsou připraveny pro naše
klimatické podmínky a vysazením
do zahrady neutrpí šok. Rozumná
míra hnojení, kvalitní substráty
a způsob ošetřování umožňují rost-

24 léto 2Ο14
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Trvalky jsou
nše áa...

linám, aby jejich pletiva byla dostatečně vyzrálá a odolná proti chorobám a škůdcům a zákazník dostával
rostliny, které jsou v dobré kondici.
Díky dobré znalosti sortimentu
jsme schopni zákazníkům poskytovat informace na vysoké odborné úrovni, čehož využívají právě
zákazníci z řad realizačních fi rem,
pokud se jejich požadavek liší od
naší okamžité nabídky. Pak společně řešíme vhodné náhrady.
Práce ve školce je fyzicky náročná,
a proto se postupným technickým
vybavováním snažíme práci urychlit a zjednodušit.
Školkařova sezona začíná již rok
předem, kdy již od léta vybírá sor-

timent, protože o některé sorty
bývá takový zájem, že v zimě už
by na jejich objednání bylo pozdě.
Rostliny jsou podle svých vlastností
růstu a možností množení sázeny
již v roce předchozím, a to i během
zimy, takže zahradník je osoba velmi odolná všem nástrahám počasí,
což je mu ku prospěchu i v době
přípravy rostlin pro prodej, kdy se
rostliny čistí, vybavují barevnými
etiketami, případně štítky s čárovými kódy. Pak už jsou připraveny
na cestu do zahradnického centra
▪
a následně do vašich zahrad.
Renata Pešičková
PERENY

zamiljte
s e aké
Ing. Renata Pešičková
PERENY

Zpravodaj
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Trávník

Stromy, keře, záhony, vše svítí zelenou barvou, ale největší podíl zelené na zahradě určitě
zaujímá trávník. Trávník je přítomný na každé zahradě, ať je malá nebo jde o velký sad.
Trávník dokresluje celý obraz zahrady. Kdo chce mít hustý, svěží trávník, měl by se postarat
i o jeho ochranu proti plevelům.

P

level se nám do trávníku dostane vždy, i když jsme před výsevem odstranili všechny plevele. Zásoba semen v půdě je ale tak
obrovská, že několik týdnů po vysetí
se začnou plevele objevovat znovu.
I kdybychom měli pozemek prostý
semen, nikdy nezabráníme tomu,
aby chmýří z odkvetlých pampeli-

šek nepřistálo na našem trávníku.
Protože se o trávník dobře staráme,
pravidelně ho zaléváme a hnojíme,
plevelům to vyhovuje také, a tak se
semínko rychle uchytí.
Co tedy dělat a jak zasáhnout proti
nepříteli v trávníku? V první řadě je
důležité nenechat plevelné rostliny
vykvést a vysemenit se. Tím si více

méně do trávníku stále doplňujeme
zásobu plevelných semen. Proto posekanou trávu vždy ihned shrabeme
a dbáme na to, aby se nesypala ani
z koše u sekačky. Například sedmikráska totiž dokáže vytvořit semena i v utrženém kvítku! Při pravidelném sekání dokážeme poměrně
hodně plevelů vysekat a jejich regenerace bude
omezena na
minimum.
Pak se nám
ale v trávníku začnou objevovat specifické vytrvalé plevele jako již
zmíněné sedmikrásky, pampelišky, štírovníky, některé
druhy plazivých jetelů, ptačinec žabinec, někde dokonce
bršlice a bodlák. Tady nám už
moc alternativ nezbývá. Kromě
trpělivého vypichování plevele
musíme již zasáhnout selektivním
herbicidem, který nezahubí trávník, ale vybere si pouze dvouděložné plevele.
▪

Po posečení trávníku
počkáme tři dny a pak
se vrhneme do boje
s plevelem. Ten je ještě
poškozen sečí, takže je
poměrně vnímavý právě
k herbicidu. Po třech dnech
po seči je tedy účinnost
postřiku nejvyšší. A jaký
přípravek vybrat? Novinkou
na trhu je Substral Weedex,
který obsahuje tři účinné látky, aby
postihl opravdu široké spektrum i těch
nejúpornějších plevelů. Jeho
nespornou výhodou je i to, že
je již naředěný a připravený
k okamžitému použití se
speciální herbicidní tryskou na
postřikovači.
Plevele se vždy vyskytují
jen v určitých místech, a tak je
zcela zbytečné ošetřovat celý
trávník. Stačí jen se Substral
Weedex postřikovačem obejít
inkriminovaná problematická
místa a jednoduše bez
ředění přípravek aplikovat.
Účinnost postřiku se projeví
během několika málo hodin
a pak už stačí jen ošetřená
místa shrabat hráběmi
a přesít novým osivem, aby se
zaplnil prostor po zničených
plevelech.

Někdy naše zahrady sousedí i s neudržovanými
pozemky, z nichž k nám
prorůstají do trávníku
i velice úporné plevele jako
jsou kopřivy, již zmíněná
bršlice (kozí noha), pcháč
či přeslička. Tady se nám
letos bude také dařit,
protože můžeme použít
staronový přípravek
Garlon. Tento přípravek
je skvělý nejen v boji proti
náletovým dřevinám a jako
chemická motyka v lesních
školkách, ale skvěle
poslouží i v trávníku proti
nejúpornějším plevelům
a trávník nepoškodí.

Text: David Brom, ZC s.r.o.; foto: výrobci, Dreamstime

Jak na trávník BEZ plevele
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Na návštěvě

Chládek zahradnické centrum
Pražské zahradnické centrum rodiny Chládkových je jedním ze zakládajících
členů Sdružení zahradnických center. Růžovou školku, s kterou si
pradědeček současných majitelů v minulém století získal slávu nejen
po Praze, už byste na rozhraní Střešovic a Veleslavína hledali marně,
zahradnické centrum ale nepřehlédnete: je totiž široko daleko největším
zahradnictvím a směle konkuruje i nadnárodním hobbymarketům.
A nejsou to jen květiny, kvůli nimž se k Chládkovým sjíždí tolik zákazníků,
že najít místo na zaparkování je někdy docela oříšek.

Text a foto: Michal Babor

Prozraďte, proč je kolem poledne
parkoviště plné bez ohledu na to,
jestli je pracovní den nebo víkend?
Před pěti lety jsme po vzoru zahraničních zahradnických center
otevřeli restauraci s nabídkou klasických jídel, moučníků a nápojů.
I když jsme tehdy s podobným provozem neměli žádné zkušenosti, zákazníci si spojení zahradnictví a restaurace jako doplňkového servisu
velmi rychle oblíbili. Ukázalo se, že
model nakoupit – inspirovat se –
dobře se naobědvat funguje.
| O inspiraci u vás rozhodně nouze
není, ať už jde o nabídku rostlin
nebo zahradnických potřeb. Co speciálního nabízíte svým zákazníkům?
Několikrát ročně pořádáme tematicky zaměřené víkendové akce. Oblíbená výstava orchidejí proběhla už
v únoru, populární jsou také podzimní dýňové slavnosti a samozřejmě adventní aranžování. Právě teď
připravujeme květnový bylinkový
víkend s nabídkou bylinek rozšířenou i o méně obvyklé druhy, osazováním truhlíků a bylinkovými recepty v naší restauraci, které připravují
naši kuchaři speciálně pro tuto akci.
Červen bude letos už počtvrté patřit růžím – prodejní výstavu pořádáme v době, kdy jsou růže v plném
květu, takže je to zážitek nejen pro
oči, ale i pro čichové buňky, protože
řada růží nádherně voní. K vidění
budou i méně obvyklé kultivary růží
z nabídky světových pěstitelů Kordes a Austin i od českých pěstitelů,
k tomu samozřejmě potřeby pro pěs-

tování růží, hnojiva a další doplňky.
Součástí výstavy růží je také velká
květinová show, kde představíme
neobvyklé a extravagantní kytice
z dílny našich floristek.
Některé z našich akcí ještě doplňujeme programem nazvaným Buďte
krásná jako květina, kde seznamujeme naše zákaznice s používáním
bylinné kosmetiky a mýdel a také
se mohou nechat zdarma nalíčit
profesionálními vizážistkami.
| Do Vánoc je sice ještě daleko, ale
uspořádáte opět soutěž o nejhezčí
vánoční stromek?
Určitě, překvapilo nás, jaký úspěch
tato soutěž má. Původně byla určena jen pro naše zákazníky, později
jsme ji rozšířili i do škol v našem
okolí a loni poprvé jsme ji vyhlásili
pro všechny základní školy zřizované MČ Praha 6. Potěšilo nás, že záštitu nad soutěží převzala starostka
Prahy 6, a jsme rádi, že můžeme výhercům pomoci vybavit školu rostlinami a doplňky z našeho zahradnického centra.
| Před nedávnem jste spustili nový
eshop kvetiny-chladek.cz s nabídkou
čerstvých řezaných květin.
Jak se osvědčil?
Kromě květin a kytic nabízíme
v eshopu i drobné dárky a aranžmá včetně jejich doručení po Praze
a okolí. Celý eshop jsme si vytvářeli
sami včetně vazby nabízených kytic
a jejich fotografování. Příprava eshopu byla náročná, ale s výsledkem
jsme spokojeni a myslíme si, že dob-

ře zapadá do celkové koncepce zahradnictví. Rádi bychom postupně
internetový prodej rozšířili o další
rostliny a zahradnických potřeb.
| Část nabízeného sortimentu
v zahradnickém centru pochází
z vaší vlastní okrasné školky, kterou
jste zakládali v roce 2000.
Co v ní pěstujete?
Školka v jižních Čechách má rozlohu
25 hektarů a zaměřuje se především
na vzrostlé dřeviny – solitérní i plotové jehličnany, listnaté keře, tvarované dřeviny i vánoční stromky.
Pěstujeme rostliny ze semen, řízků
nebo roubování a dřeviny dopěstováváme do větších velikostí.
| Správný obchodník nesmí nikdy
usnout na vavřínech, a tak máte
určitě i vy připravenou nějakou
novinku…
Abychom zvýšili komfort pro zákazníky našeho zahradnictví, rozšiřujeme parkovací plochy. Při této přestavbě venkovní části také zvětšíme
venkovní prodejnu o novou terasu.
Tyto změny přispějí k příjemnějšímu
nakupování v našem zahradnickém
centru.
▪

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.

www.zahradalisy.cz
| Bohumila Hájka 221, Popovice
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 311 638 063
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Registrace MK ČR E19275. Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. Vyšlo v Praze dne 14. 5. 2014. Foto na titulní straně: Petr Vopenka

Most

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
| Generála Píky 729/2
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
| Žižkovo náměstí 118, 374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674
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