Zpravodaj
Podzim 2014 | č. 78

DOBA SE M
ĚNÍ,
KVĚTI NY ZŮ
STÁVAJÍ

obalka_podzim2014.indd 1

1.8.14 0:04

Retromanie

KVĚTINY našich b

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

T

Text: Ing. Štěpán Šmerda; foto: Floradania

aké pokojové rostliny, které vám představíme tentokrát, určitě znáte ze svých domovů. Alespoň ti
dříve narození. Vždyť pokojová azalka patřila kdysi
ke standardním vánočním dárkům, nenáročný potos zdobil leckterou chodbu nebo ložnici a lopatkovec byl jednou
z mála pokojových rostlin, které v někdejších květinových
síních nabízeli těm, kdo zatoužili po něčem, co kvete.
Z rostlin představených na této dvoustraně si vyberou ale
i ti, kdo se nechtějí nebo nemohou starat o své rostliny pravidelně – třeba spící panna je vysloveně nenáročná a snese
dokonce i nepříliš vhodné světelné podmínky.
▪

Lopatkovec (Spathiphyllum)
Elegantní, nenáročná rostlina je sama
o sobě velmi dekorativní. Svůj český
název však dostala podle trvanlivých,
bílých květů připomínajících lopatku.
Zajímavostí je, že dokáže čistit
vzduch v místnosti (absorbuje
trichlorethylen). Je velmi tolerantní
k výpadkům v zálivce a dobře se
regeneruje i po úplném vyschnutí
substrátu.
Co potřebuje: V létě spíše
polostín, v zimě naopak co
nejsvětlejší stanoviště, teplota by ani
v zimě neměla klesnout pod 13 °C).
Rostlinu je vhodné rosit a jednou až
dvakrát za měsíc přihnojit.

Indická azalka (Rhododendron simsii)
Když rozkvete pokojová azalka, je to opravdový svátek. Tento
druh má velké, pestré květy, často i dvou barev, a drobnější
listy. Azalky nabízíme jak v běžném, keříkovém tvaru, tak
i elegantně zapěstované do pyramidy či na kmínku. Hodí se do
chladnějších místností či zimních zahrad, ideálně jí vyhovuje
světlá chodba. Na léto ji můžeme přemístit do zahrady na
stinné, světlé místo.
Co potřebuje: Světlé stanoviště bez přímého slunce,
v zimě jsou vhodnější spíše nižší teploty kolem 15 °C.
V období květu je nutná vydatná zálivka a rosení listů
a přihnojení jednou za dva týdny speciálním hnojivem na azalky.
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h babiček

jako v designu. Tak proč by měla minout svět rostlin?

Text: Ing. Štěpán Šmerda; foto: Floradania
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Tořivka, krutiplod (Streptocarpus)
Na první pohled bychom si tuto rostlinu mohli splést s africkou fialkou,
s níž je příbuzná. Na rozdíl od ní má však větší listy a květy na dlouhém
stonku. Tořivka vytváří přízemní růžici listů (druh Streptocarpus
polyanthus vyhání jen list jediný), nad níž vyrůstá několik květních stvolů.
Co potřebuje: Dostatečně světlé stanoviště bez přímého letního
slunce, běžnou pokojovou teplotu, která neklesne pod 18 °C. V létě
vydatně zaléváme, rostlina by však neměla stát ve vodě. Naopak v zimě
zálivku hodně omezíme.

Spící panna (Aglaonema)
Potřebujete rostlinu pro tmavší pokoj, nejasný kout nebo pochmurnější prostor?
Pak je spící panna tím nejlepším řešením! Má velké, dekorativní, podlouhlé listy se
světlejším mramorováním, které je u nových kultivarů zbarveno do červena. Roste
pomaleji, hodí se proto i do menších bytů.
Co potřebuje: Světlé stanoviště, ale velmi dobře snáší i polostín. Rostlina
miluje teplo, teplota by proto neměla klesnout pod 15 °C. Hnojíme jednou až
dvakrát za měsíc a podle možností rosíme.

Potos, šplhavník
(Epipremnum)
Jednu z nejméně náročných
pokojových rostlin můžeme
pěstovat v závěsných
květináčích i jako popínavou
rostlinu vyvazovanou k opoře.
Roste poměrně rychle,
výhony mohou dosáhnout
délky až kolem dvou metrů.
Potos pomáhá filtrovat
oxid dusíku a přispívá tak
k lepšímu ovzduší v interiéru.
Co potřebuje: Světlé
stanoviště bez
přímého slunce s pokojovou
teplotou (optimálně
20-24 °C), která by v zimě
neměla klesnout pod 13 °C.
V období vegetace vydatně
zaléváme, pozor ale na přelití.
Přihnojujeme jednou
za dva týdny.
▪
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Balkon a terasa

Kouzlo podzimu
na terase
Již koncem srpna se v našich zahradnických centrech
začínají objevovat první rostliny určené pro podzimní

R

ostliny vhodné pro podzimní
sesazované kombinace musí
snášet teploty i lehce pod bodem mrazu. Takové rostliny najdeme mezi dvouletkami, trvalkami
a případně keři. Většina rostlin již
moc nenaroste, proto rostliny vysazujeme blíž k sobě nebo vzniklé
mezery vyplníme třeba okrasnými
dýněmi. Na sázení postačí substrát
pro zahradu, pro kyselomilné rostliny (například vřes) použijeme substrát pro rododendrony a azalky. Do
substrátu není třeba přidávat žádné
zásobní hnojivo, postačí jednou za
14 dní přidat do zálivky například
Kristalon podzim. Podle počasí vám
může podzimní výsadba vydržet
krásná až do konce listopadu a její
život nemusí končit ani přes zimu:
pokud celé aranžmá přechováte ve
světlé místnosti, kde se teploty pohybují kolem nuly, vydrží až do jara.
Pak tyto rostliny můžete vysadit do
zahrady, kde nevyžadují tolik péče.
Podzimní výsadba nevytváří převis
jako letničky, které nádobu zakryjí,
proto je důležité v celkové kompozi-

výsadby. V této době má snad ještě každý terasu plnou
muškátů, surfínií a jiných letniček. Občas se však najde
květináč či truhlík, který by již potřeboval obměnit,
a tak přichází řada na vřesy, chryzantémy, macešky aj.
Definitivní tečkou za letní květinovou sezónou jsou první

Rostliny vhodné pro podzimní výsadbu
Letničky
| okrasná kapusta (Brassica oleraceae)
| krásnohlávek (Calocephalus brownii)
Dvouletky
| macešky (Viola ×wittrockiana)
a minimacešky (Viola cornuta)
| starček (Cineraria maritima)
Trvalky
| zběhovec (Ajuga) | barvínek (Vinca)

| dlužicha (Heuchera) | chryzantéma
(Chrysanthemum) | hvězdnice (Aster)
| ajanka pacifická (Ajania pacifica)
| okrasné trávy – ostřice (Carex)
| ozdobnice (Miscanthus) | kavyl (Stipa)
Keře
| hebe | vřes obecný (Calluna vulgaris)
| vřesovec (Erica)
| dabécie (Daboecia cantabrica)

Text: Ing. Jan Kopřiva, Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.; foto: Zahradnictví u Kopřivů s.r.o. a Azerca

mrazíky, které se objevují již koncem září.

ci brát zřetel i na vzhled pěstebních
nádob. Rostliny vyniknou v proutěných nádobách jako jsou koše
a truhlíky, které seženete v našich
zahradnických centrech v různém
provedení. Vhodné jsou i keramické
květináče nebo různá koryta. Pokud pro výsadbu používáte plastové
truhlíky, které jsou na oknech vidět,
je vhodné zvolit ty, které dobře vypadají a svojí barvou budou doplňovat celkovou kompozici.

4 podzim 2Ο14
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Radí RNDr.
František
Kopřiva
Zahradnictví
u Kopřivů s.r.o.,
Šebrov

Text: Ing. Jan Kopřiva, Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.; foto: Zahradnictví u Kopřivů s.r.o. a Azerca

Kvetoucích i nekvetoucích
rostlin vhodných pro
vytvoření podzimní
výsadby je nepřeberné
množství. Dopřejte
si každoročně jinou
kompozici a barevné
ladění!

Vzhledem k nižším teplotám během
podzimu nevyžadují rostliny vydatnou zálivku, v žádném případě ale
nesmějí stát dlouhodobě ve vodě.
Proto nádoby, které nemají odtokový otvor, vyplníme ve spodní části
drenáží (keramzitem) a samozavlažovací truhlíky plníme jen částečně,
aby rostliny nestály ve vodě.
Když dojde na nákup rostlin, není
jednoduché si vybrat. Existuje mnoho vhodných druhů a barev. Pokud

chcete výraznou a jednoduchou
rostlinu, vyberte si chryzantému.
Pěkně vypadají i vzrostlé vřesy. Máte-li rádi pestrost a rozmanitost,
pak si vysaďte truhlík s chryzantémou, maceškou, vřesem, hebe a ostřicí. Zajímavá je i kompozice různě
velikých květináčů z pálené hlíny,
když je každý květináč osázen jen
jedním druhem rostlin.
Barevné možnosti při podzimním
sesazování jsou neskutečně roz-

manité. Můžete si ozdobit terasu typickou podzimní barevnou
kombinací – žlutá (minimaceška,
ch r y z a nté
m a, aja n k a), or a n žová (maceška, chryzantéma, barvený vřes), červená (maceška,
chryzantéma, dlužicha) a hnědá
(ostřice), nebo zvolit nezvyklé podzimní barvy jako jsou modrá (maceška a minimaceška), bílá (chryzantéma, hvězdnice, vřes) a stříbrná
(krásnohlávek, starček, kostřava). ▪
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Cibuloviny

Nezapomeňte
na ČESNEKY
J
Radí
Ing. Kateřina
Endálová
odborná asistentka
venkovní zahrady
AZ GARDEN s.r.o.,
Pardubice

ním květenstvím, jež se nesou na
pevných, neolistěných stvolech. Jsou
velmi nenáročné na pěstování a daří
se jim prakticky ve všech oblastech.
Pěkně se vyjímají na záhonech i skalkách a lze s nimi osázet dokonce
i venkovní dekorační nádoby.
Rostlina se začala pěstovat v Holandsku až v 16. století. Předtím byla
běžná v zemích okolo Středozemního moře, Severní Americe a některých asijských zemích.
Protože původní domovinou okrasného česneku jsou
stepi a hory,
dává přednost
sušším,
písčitým půdám
a dostatku slunečního
svitu
na stanovišti. Při
výsadbě do vlhčích
půd se doporučuje cibule podsypat vrstvou
písku, který plní funkci
drenáže a nebude hrozit
riziko uhnívání cibulí.
Existuje na 500 druhů okrasných česneků. Druhy se od sebe liší
nejen výškou vzrůstu, ale také tvarem
listů a květů. Ploché talířky s roztře-

Pokud se chcete příští
rok těšit z netradičních
květů okrasných
česneků, nezapomeňte
je již na podzim zasadit
do své zahrady.
penými okraji nebo kulaté bambule
hustých okolíků složených ze stovek
droboučkých kvítků v barvách bílé,
fialové, růžové nebo modré vyrůstají na pevných stoncích do výšky
20–120 cm. Při zemi je „zajišťuje“ růžice silných dužnatých listů, propůjčující každé jednotlivé
rostlině dojem hrdého samostatného jedince. Nejlépe ovšem vypadají
ve skupinách.
Cibule umisťujeme do hloubky
10-20 cm podle její velikosti (v těžších půdách o něco mělčeji). Na jaře
vytvoří česnek přízemní listovou růžici, ze které vyrůstá v červnu či červenci stvol s květenstvím. Nejčastěji kulovité květenství, dorůstající
průměru až 25 cm, je trvanlivé a vyniká na záhonu po několik týdnů.
Vhodné je též k řezu a usušené pak
lze velmi dobře využít i do suchých
vazeb. Po odkvětu je dobré rostlinu
přihnojit plným hnojivem a listy
odstranit až po zažloutnutí, tedy
v okamžiku, kdy jsou zásobní látky
přemístěny z listů zpět do cibule.
Většina druhů je mrazuvzdorných
a cibule můžeme ponechat v zemi
po několik let. Dobře snáší sucho
a velkou výhodou je také odolnost
▪
vůči chorobám a škůdcům.

Text: Daniel Veselý; foto: Botanikfoto, iBulb a Dreamstime

arními cibulovinami rozumíme
ty, které kvetou zjara. Výsadbu
však musíme stihnout ještě během podzimu v předchozím roce. Jen
tak budeme mít záruku, že se opravdu dočkáme květů. Optimálním termínem pro výsadbu je září a začátek října. Cibuloviny v nepřeberném
množství různobarevných kultivarů
jsou k mání v zahradnických centrech již od konce srpna – tulipány,
sněženky, ladoňky či talovíny.
Pokud máte pocit, že váš záhon na
konci jara již není zajímavý a je tak
trochu jednotvárný, chybí tam česnek! Samozřejmě nikoliv ten kuchyňský, ale okrasný. Okrasné česneky
jsou zajímavou dominantou záhonů
díky svým velkým, někdy až výstřed-
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Také koncem zimy netrpělivě sledujete zahrádku a čekáte, kdy zpod bílé sněhové peřiny
konečně vykouknou první poslové jara? Pokud ano, je právě čas pro výběr nejlepších cibulek
sněženek, krokusů, tulipánů či narcisů. Nezapomenutelné, bohatě rozkvetlé jaro totiž
musíme nachystat již na sklonku léta.

Allium christophii
Vysoký 40 – 60 cm, kvete v květnu a červnu
vzdušným, 20 cm širokým kulovitým
květenstvím, složeným až z 50 velkých
hvězdovitých, fialových, kovově lesklých
květů

Allium karataviense
Výška 15 – 25 cm, ideální do slunečných,
chráněných skalkových partií, kde od
května vyniká mezi polštářovými skalničkami. Kromě světle fialových, 5 – 10 cm
širokých kulovitých květenství ho zdobí
i dva široce jazykovité šedozelené listy

Allium caeruleum
Na silných, 40 – 60 cm vysokých stoncích
tvoří azurově modrá hustá květenství
2 – 3 cm v průměru, která se objevují
v květnu a červnu

Allium giganteum
Sytě fialová, hustě uspořádaná
květenství se v červnu a červenci nesou
na silných stvolech vysokých přes metr

Allium moly
Poměrně rychle se rozšiřuje, vhodný
do přírodně pojatých zahrad

Allium sphaerocephalon
Oválné, 2,5 cm široké, tmavě
fialovopurpurové květy se objevují od
července do srpna

Zpravodaj
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Ochrana

PODZIMEM vše
Sklízí se poslední zelenina, ovoce a připravujeme se na zimu, na období klidu. S podzimem ale
vše nekončí: můžeme ho totiž vnímat také tak, že nám naopak začíná nová pěstební sezona

Jak je na tom třeba váš trávník? Pokud
je po sezoně plný mechu, máme čas ho
odstranit, v září dosít prázdná místa,
přestat intenzivně hnojit dusíkem
a spíše přidat hnojiva s vyšším
obsahem draslíku. Před zimou ještě
pozemek vyvápníme Dolomitickým
vápencem, abychom upravili pH půdy
a znepříjemnili mechu život.
V intenzivních trávnících se na jaře
může objevit přes zimu prosperující
plíseň sněžná, proto se vyplatí
preventivní postřik přípravkem Ortiva.
Máme poslední možnost zlikvidovat

dvouděložné plevele, které v trávníku
rostou často i přes zimu, například
selektivními herbicidy do trávníků
Weedex, Bofix nebo Agrofit kombi.
Projdeme všechna méně udržovaná
zákoutí – pěšiny, cestičky a ošetříme
je Roundupem, aby nám šla do zimy
zahrada čistá, bez plevelů. Na menší
plochy použijeme Roundup Expres
s rychlým účinkem již do šesti hodin.
Tam, kde máme opravdu úporné
plevele, jako kopřivy, bodláky aj.,
použijeme určitě koncentrát, který
si naředíme dle vyskytujících se

plevelů. Pokud se vyskytnou plevele
ve skalce, v záhonech růží nebo pod
živým plotem, použijeme Roundup
ve formě gelu pro bezpečnou
aplikaci. Velice zajímavá je i aplikace
na zeleninové záhony. Pokud jsme
neoseli zeleninový záhon směskou
na zelené hnojení, případně
svazenkou, lehce ho přeryjeme,
uhrabeme a do zimy na něm vyklíčí
ze semen slušný porost plevele. Ten
ošetříme slabší dávkou Roundupu
a máme opět záhon vyčištěný
a připravený na jarní výsadbu.

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

a začneme se připravovat na jaro. Jak se říká, kdo je připraven, není překvapen!
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(ne)končí
I v sadu můžeme na podzim udělat
několik preventivních zákroků.
Natřeme kůru stromů vápnem nejen
kvůli dezinfekci, ale i kvůli prevenci
před mrazovými puklinami. Shrabeme
všechno spadané listí a spálíme ho,
abychom předešli šíření strupovitosti
v brzkém jaru. Provedeme preventivní
ošetření proti kadeřavosti broskvoně.
Ošetření se dělá v době, kdy opadnou
poslední listy na broskvoni přípravkem
Kocide nebo Champion. Stromek tak
kompletně zbavíme spor a následný jarní
postřik má pak daleko lepší účinnost.

Radí
David Brom
ZC s.r.o.
Jindřichův
Hradec

V letošním roce nás všechny trápí
invaze slimáků, a proto bychom měli
počítat i s tím, že tito nezvaní hosté
se na letošní zimu také připraví
a nakladou velké množství bílých
vajíček nejen do půdy, ale i pod různá
prkna, kameny a jiné skrýše. Proto
bychom neměli polevovat v úsilí
a dále aplikovat přípravky Desimo

Podzim je také obdobím, kdy končí
letnění pokojových rostlin. Před
prvními mrazíky je přeneseme zpět
do bytů, zimních zahrad a vegetačních
skleníků. Všechny rostliny, které si
užívaly celé léto slunce a hojnosti
naší zahrady, jsou právě teď nádherně
narostlé, plné síly, ale také na nich
jsou zbytky některých škůdců,
nejčastěji mšic a molic. V okamžiku,
kdy je spolu s letněnými rostlinami
přesuneme do bytu, je to pro ně povel
k populační explozi. A jelikož v této
době již nemají žádné přirozené

nepřátele, čeká nás doma nemilé
překvapení. Proto je třeba těmto
škůdcům věnovat náležitou pozornost
a provést před tím, než rostliny dáme
na zimní stanoviště, dezinfekční
postřik přípravkem Substral Careo.
Pokud objevíme na rostlinách přisedlé
puklice, případně štítenky, určitě
budeme nuceni aplikovat insekticidní
tyčinky Careo nebo k velkým
rostlinám insekticidní Substral Careo
granulát. Oba tyto přípravky mají
dlouhodobou účinnost na škůdce po
dobu tří měsíců a zároveň rostliny tři

Pokud provedete účinnou desinfekci letněných
rostlin insekticidními tyčinkami Careo nebo
Careo granulátem, vaše rostliny
se úspěšně dočkají jara.

Duo, Ferramol či Vanish. I když na
záhonech toho už moc nesežerou,
snažme se jejich populaci výrazně
snížit, jelikož každý z nich dokáže
naklást poměrně velké množství
vajíček, která zimu jistě přečkají.
Proti vajíčkům se dá bojovat i tak,
že aplikujeme desinfekční přípravek
Dusíkaté vápno. To je vhodné jak

do skleníků, tak i na volné záhony
a po jeho podzimní aplikaci zničíme
také další škůdce jako jsou drátovci,
krtonožky, ale i semena plevelů.
Po aplikaci na záhony nebo
do skleníku je vhodné půdu
dostatečně zavlažit a překrýt
například fólií, aby se zvýšila účinnost
Dusíkatého vápna.
▪

Zpravodaj
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Floristika

KRÁSNÉ, i když
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Dušičky neboli svátek zemřelých máme spojené s pochmurným a sychravým
listopadovým počasím a kromě vzpomínky na naše předky nemáme ve zvyku tento

Text: red; foto: Zahradnictví u Kopřivů s.r.o. a Zahradnictví Dvořák a syn

svátek nijak zvlášť prožívat. Přesto se ještě v 19. století na dušičkových hrobech
k uctění nebožtíků symbolicky hodovalo. Dnes už se hlavně uklízí, rozjímá a zdobí.

T

radiční ozdobou hrobu na
Dušičky jsou věnce, často zhotovované doma, ve městech
spíše kupované. Dříve bývaly nezbytnou součástí takových vazeb
plastové květy chryzantém, oblíbené byly také květinové koše s umělými chryzantémami. Celek se pak
zakryl ještě celofánem, protože dušičkové počasí je vlhké a pracně připravená dekorace musela alespoň
pár dní vydržet.

10_11.indd 11

Dnešní f loristé, alespoň ti, kteří
pro vás dekorace připravují v našich zahradnických centrech, dávají samozřejmě přednost kvalitním,
především přírodním materiálům
a ozdobám. Základem takové dekorace, ať už jde o věnec, kříž nebo
abstraktní tvar, bý vá většinou
chvojí, nejlépe jedlové, které dlouho v ydrží a neopadá. Pro dozdobení používáme sušené nebo dřevěné
květiny, pokud dekoraci v ybavíme

skleněnými ampulkami s vodou,
můžeme přidat i několik živ ých
květů – čím živější barv y použijeme, tím lépe dekorace v ynikne na
hrobě nebo pomníku a svou září
nahradí i svíčku.
V našich zahradnických centrech
vám dušičkové dekorace nabídneme již hotové, pokud si však vzpomenete s dostatečným předstihem,
rádi vám připravíme také aranžmá
podle vašeho vlastního přání.
▪

1.8.14 0:06

Malí zahradníci

Veselá listopadka
Také máte, děti, rády
podzim? Listí na stromech

| chryzantému v plastovém
květináči

na zem, v trávě najdete

| keramický nebo jiný obal
na květináč

vyrobit zvířátka, a na keřích

DĚTI

Co budeš potřebovat:

se začíná barvit a padat
kaštany, ze kterých si můžete

PRO

| zapichovací nebo jiné
dekorace

najdete barevné plody, ze
kterých si můžete udělat
třeba korálky. My pro vás
máme na podzim jednoduchý
úkol – ozdobte si kytičku,
která patří k symbolům
podzimu. Listopadky
neboli chryzantémy mají
různé barvy a budou se
krásně vyjímat v ozdobném
květináči. Podívej se, jak
postupovali Jája a Luštík!

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

1.tu
Vyber
si Vyber
tu nejkrásnější
kytičku. kytičku.
1.
si tu nejkrásnější
yber si
nejkrásnější
kytičku.

2. Vlož
ji2.
doVlož
barevného
obalu,
se který
ti líbí.se ti 3.
jizápichem
veselým
zápichem
a nezapomeň
ji
ji do barevného
obalu,
líbí.
3. si
Dozdob
si ji veselým
zápichem
2. Vlož ji do
barevného
obalu,
který
se tikterý
líbí.
Dozdob3.siDozdob
ji veselým
a nezapomeň
ji a nezapom
doma zálevat.
doma zálevat.
doma zálevat.
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Zdarma na pokladnách v našich zahradnických centrech

Kvítek

Časopis pro malé
zahradníky

ˆ
Hádanky

Nápady

Návody Ríkanky
Zpravodaj
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Zelenina

Mačeny, mačinky,
Názvy v titulku vám nic neříkají?
Nehledejte za nimi nic tajemného, jde jen
o krajové názvy pro obyčejné zelí. Když se
ale na tuto „obyčejnou“ zeleninu podíváme

ke l..

podrobněji, zjistíme, že zase tak obyčejné
není. Zelí v sobě ukrývá obrovské množství
vitamínů a minerálních látek, které uměli
využívat již naši předkové.

náš tip
Glazované nádoby vypalované
při teplotě 1200 °C, zeláky,
o obsahu 5 až 35 litrů
můžete zakoupit ve všech
zahradnických centrech
našeho Sdružení (viz seznam
na poslední straně).

Díky mléčnému kvašení si ale můžeme vyrobit zelí kysané, které je
nejzdravější. Kvašením získá ještě
více vitamínu C a také látky, které
by měly zlepšovat ochranu našeho
těla před rakovinou.
A jak si připravit vlastní kysané
zelí? V mnoha rodinách jistě koluje nějaký ten recept, který se dědí.
Základ je stejný – nakrouhané zelí,
které se osolí a okoření kmínem.
Tento základ pak můžeme obohacovat dalšími ingrediencemi jako
je cibule, jablka, mrkev, bobkový
list, jalovcové bobule a další. Poté
se směs napěchuje do nádoby, nejčastěji do kameninových zeláků,
určených speciálně pro tyto účely.
Pěchováním musíme vytlačit veškerý přebytečný vzduch. Nádobu
neplníme až k okraji, protože zelí

je ještě nutné zatížit. Nejčastěji se
používá čisté prkénko zatížené čistým, těžším kamenem. Šťáva, která
zůstane na povrchu, brání přístupu
vzduchu k zelí. Nádobu umístíme
v místnosti s pokojovou teplotou;
to, že začalo kvašení, poznáme podle typického „bublání“ – dokud
zelí bublá, kvasí. Po ukončení kvašení přeneseme nádobu do chladna,
kde postupně zelí odebíráme.
Pokud jste se právě rozhodli, že letos
si kysané zelí připravíte také, můžete navštívit zahradnické centrum
Zahrada Lisý od 10. do 12. 10. 2014.
Během čtvrtého ročníku akce Zelobraní si můžete koupit krouhané
zelí, nechat si poradit, jak jej správně naložit, ochutnat zelné dobroty
nebo si vybrat z užitkové keramiky
▪
ten nejhezčí zelák.
Text: Veronika Hanková, Zahrada Lisý s.r.o.; foto: Dreamstime

Z

ámořské plavby se dříve neobešly bez beček kysaného
zelí, které bránilo vzniku
kurdějí, nemoci z nedostatku vitamínů. Také naše prababičky i babičky jím kompenzovaly nedostatek zeleniny a ovoce během zimy.
Najdeme v něm totiž vysoký obsah
vitamínů C, K, E, B a dalších minerálů. Nechybí ani kyselina listová,
pantotenová a bílkoviny. Zelí také
působí jako stimulant na mozek
a nervy, zlepšuje náladu a koncentraci. Díky vysokému obsahu vitamínu B12 působí proti depresím.
Celkově posiluje imunitní systém
a působí proti bakteriím.
Protože varem bychom o všechny
účinné látky přišli, můžeme jíst zelí
syrové, ale jen v menších dávkách,
protože může vést k nadýmání.

14 podzim 2Ο13
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Recepty

Recepty

I

AM
s BYLINK

Recepty

Místo oregana můžeme
použít jiné sušené bylinky –
tymián, majoránku a jiné.

AMI
K
N
I
L
Y
B
s na delší
| brambory | olivový olej
| mladé cukety, neoloupané, nakrájené zešikma
Obalovaná cuketa s libečkem

kolečka silná asi 1 cm | hladká mouka | strouhanka

| sušené oregano

| 1 vejce + trochu mléka | libeček jemně nasekaný (jen lístky)

| sůl

| sušený česnek | sůl | olej na smažení
Plátky cuket posolíme a obalíme v klasickém trojobalu. Do
rozkvedlaného vajíčka s mlékem přidáme předem trochu
sušeného česneku, jemně nasekaný libeček a trochu soli.
Obalené plátky smažíme na rozpáleném oleji dozlatova.
Libeček dodá cuketám lepší chuť. Podáváme s vařenými
bramborami nebo toastem.

Bulharské kjuftety

Text: red.; foto: Dreamstime

Pečené brambory s oreganem

Brambory oloupeme (rané loupat nemusíme) a nakrájíme
podle velikosti buď na silnější plátky, nebo na čtvrtky či
osminy. V míse je posypeme oreganem a spolu s olivovým
olejem promícháme, aby byly rovnoměrně obalené kořením.
Plech vyložíme pečicím papírem, brambory na něj rozložíme
a pečeme v jedné vrstvě v troubě vyhřáté na 220 °C
dokřupava. Osolíme až po upečení.

Pečené papriky s rozmarýnem

| 500 g směsi mletého vepřového a hovězího masa

| 1 cibule | 3 stroužky česneku

| 1 větší cibule | 1 vejce | 1 krajíc chleba | 1 lžička jedlé sody

| po 2 snítkách rozmarýnu a majoránky

| 1 dl sodovky | 20 g soli | mletý černý pepř | saturejka

| 1 červená, žlutá a zelená paprika

| zelená petrželka

| 6 lžic oleje | sůl | pepř

Kjuftety připravujeme podobně jako naše karbanátky. Maso
promícháme důkladně s kořením, saturejkou a solí, pak
přidáme cibuli nakrájenou najemno, sodu a sodovku. Chléb
namočíme, rozdrobíme a spolu s vejcem vmícháme do směsi.
Rukou tvoříme malé placičky a smažíme na oleji dozlatova.
Podáváme se zeleninovým salátem nebo bramborami.

Cibuli pokrájíme nahrubo, česnek oloupeme a pokrájíme na
plátky. Rozmarýn a majoránku omyjeme, osušíme a otrháme
lístky. Papriky omyjeme, vyřízneme semeník a pokrájíme na
větší kostky. V pánvi rozehřejeme olej a za častého míchání
opékáme papriky čtvrt hodiny. V polovině pečení přidáme cibuli,
česnek, lístky rozmarýnu a majoránky. Osolíme a opepříme. ▪

Zpravodaj
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Poznej
Balkonsvoji
a terasa
zahradu
Perovskia atriplicifolia
v trvalkovém záhonu
uprostřed léta

Modré babí léto
Ve druhé polovině léta a v prvních podzimních dnech si ještě plnými doušky chceme užívat
pohodu na zahradě. Je proto přirozené, že vyhledáváme rostliny, které by se právě v tomto
období mohly předvést v nejpestřejších barvách. Tento úkol dobře zvládají různé druhy trvalek
i jednoletých rostlin. Sortiment v tomto období kvetoucích keřů ale až tak bohatý není.

N

avzdory tomu ale existují druhy, které svého
vrcholu dosahují právě od poloviny léta do
prvních podzimních dnů. I když se jedná o dva
rody, které z botanického hlediska nespojují žádné
společné znaky, mají přece jenom mnoho společného. Je to zejména jejich láska k slunci a k propustným
půdám – ale hlavně modrá barva květů, která jinak
u dřevin patří spíše k vzácnějším.
Prvním zástupcem těchto letních krasavců je Caryopteris, ořechokřídlec (či ořechoplodec, české názvoslo-

ví není jednotné). Jsou to poměrně nízké keře, které
od konce srpna rozkvétají sice drobnými, zato však
četnými kvítky světlé až tmavě modré barvy. Intenzita barvy květů závisí na odrůdě, rozdíly mezi nimi
mohou být poměrně značné. Většina běžně dostupných odrůd vytváří keře polokulovitého tvaru, které při správné péči a v dobrých podmínkách zabírají
okolo jednoho čtverečního metru. V posledních letech
přibyly nové a přitom velmi pohledné odrůdy. Na rozdíl od původního druhu či starých odrůd se chlubí

16 podzim 2Ο14
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Caryopteris ´Grand Bleu´

Text: Pavel Chlouba; foto: Pavel Chlouba, Dreamstime

Caryopteris clandonensis ´Heavenly Blue´

kompaktnějším tvarem, intenzivnější barvou květů
a jedním velmi cenným znakem – výraznou barevností listů. Kromě tradičně zelenolistých odrůd máme
k dispozici i kultivary s listem šedozeleným, zeleno-bílým, nebo dokonce zeleno-žlutým. Některé odrůdy,
jako třeba ‘Worcester Gold‘ nebo ‘Hint of Gold‘, mají
listy od začátku vegetace svítivě žluté barvy, které
na sebe budou poutat pozornost hned od rašení. Za
zmínku rovněž stojí odrůda ‘Summer Sorbet‘, jejíž listy mají tenký žlutý proužek, ale květy jsou poměrně
sytě vybarvené a velmi četné. V krásných barvách se
předvádí také kultivar ‘Grand Bleu‘, jeho květy jsou
tmavě modré jako obloha před bouří, rovněž listy se
pyšní tmavou, sytou zelení. Ve výčtu odrůd by se dalo
ještě dlouho pokračovat, v našich zahradních centrech vám rádi poradíme s jejich výběrem.
Ořechokřídlec je také významnou medonosnou rostlinou a nabízí pastvu včelám v období, kdy už toho
jinak moc k snědku nemají.
Pro tyto polokeře vybereme místo na plném slunci
nebo jenom ve velmi světlém polostínu. Půda musí být

dobře propustná,
aby nadby tečná
voda rychle odtekla od kořenového krčku mimo
Perovskia atriplicifolia
rostlinu. Půda by
měla být zásaditá,
případně neutrální. Po odkvětu do rostlin nebudeme
zasahovat, ale v předjaří všechny výhonky seřízneme
cca 15 cm nad zemí.
Modrými květy rozkvétá také perovskie (Perovskia).
Její nároky na stanoviště i způsob pěstování jsou téměř stejné, je možná ale o dost skromnější na kvalitu půdy – pokud ji v ysadíme do záhřevné půdy plné
kamení a s velmi nízkou zásobou živin, uděláme
pro perovskii v podstatě jenom dobrý skutek. Tuto
rostlinu pěstujeme pro šedostříbrné listy charakteristické vůně a hlavně pro bohatá soukvětí modré
barv y. Ta mohou někomu vzdáleně připomínat květy levandulí. Původní botanický druh Perovskia atriplicifolia může růst docela bujně, čímž někdy působí
trochu neuspořádaně. K dispozici máme ale i několik odrůd – třeba ‘Little Spire‘ nebo ‘Blue Spire‘, které se v yznačují kompaktnějším vzrůstem. Perovskie
pocházejí ze střední Asie, kde obv ykle obý vají chudé, k jihu otočené svahy a stráně. Pokud jim trochu
připomeneme vhodným stanovištěm jejich původní
podmínky, budou nás těšit sv ými modrými květy
dlouhou dobu.
▪

Zpravodaj
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Výživa

Podzimní PÉČE
o dřeviny
a trvalky

Po celé září a říjen naše zahrady hýří
barvami. Horké letní dny pominuly
a mnohdy slunné podzimní počasí dává
vyniknout kráse javorů, aster, jiřin,
chryzantém a dalších okrasných keřů
a trvalek. Ale čas je neúprosný a zima
přichází rychle, a tak bychom měli
zahrádku připravit na období klidu.
Proč hnojit na podzim?
Většina trvalek a okrasných dřevin jsou rostliny mrazuvzdorné, ale nesmíme zapomenout, že pocházejí z nejrůznějších klimatických podmínek, proto jim někdy musíme
pomoci překonat zimy, na jaké nejsou přizpůsobené
a zvyklé. Některým škodí suchý mráz, jiným zase zimní
vlhko. Pro tyto druhy je nezbytná zimní přikrývka, a pokud
ji nemají, uhynou nebo budou na jaře silně poškozené. Pro
všechny ale platí, že potřebují dostatek zásobních látek.
V průběhu jara a léta nesmí dřevinám a trvalkám chybět
dusík a fosfor. Ale teď na podzim je pro ně důležitý hlavně
draslík a hnojiva s jeho vysokým obsahem. S přihnojováním
začněte včas, nejlépe na začátku září, ať je stihnete zabezpečit před zimou.

A na co nezapomenout?
Podzim běží a zima přichází rychle. Nyní je ten správný
čas, abyste některé trvalky a růže ostříhali, obsypali je
mulčovací kůrou a zahalili je netkanou textilií. Jiřiny a jiné
hlízovité rostliny vykopejte, očistěte od hlíny a uložte je
v bedýnkách na chladné místo, nejlépe do sklepa. Nezapomeňte také zasadit cibulky, jak do volné půdy, tak do
nádob, aby vás na jaře přivítaly tulipány, narcisy, krokusy
a jarní bledulky a sněženky.
Zahrada je zrcadlem vašeho vkusu a celoroční péče. Jestliže na ni během podzimu myslíte, na jaře se vám odmění
zdravými a bohatě kvetoucími záhony a keři.

Mezi nejčastěji používaná hnojiva patří
KRISTALON Podzim. Jeho krystalická podoba
umožňuje provést přihnojení zálivkou ke
kořenům nebo postřikem. Hnojivo stačí
rozpustit v konvi s vodou a hnojivá zálivka
je připravena.
Letošní novinkou je CERERIT Hobby Podzim.
Jeho granulovanou podobu ocení především
ti, kteří nechtějí nic připravovat a rozpouštět.
Hnojivo stačí rozhodit v blízkosti rostliny,
lehce zapracovat do půdy a zalít. Draslík se
společně s hořčíkem a sírou začnou okamžitě
uvolňovat do půdy. Vysoký obsah těchto živin

rostlina postupně spotřebuje, zpevní rostlinná
pletiva, urychlí vyzrávání nových přírůstků
(letorostů) a zabrání tak jejich vymrzání. Obě
podzimní hnojiva zajistí zpevnění rostlinných
pletiv a urychlí vyzrávání nových přírůstků
(letorostů), zabrání rostlinám ve vymrzání.
Oba způsoby přihnojování jsou velmi
účinné a rostlina získá živiny a mikroprvky
(rostlinné vitamíny) okamžitě, bez nutnosti
opakované aplikace. U stálezelených dřevin
obsah hořčíku a síry zvýrazní jejich barvu
a u jehličnanů je účinnou prevencí proti
hnědnutí jehlic. ▪

Text: Jiří Janeček, www.agrocs.cz; foto: Agro CS a archiv

náš tip
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Akce

i
t
s
o
slavn

DÝŇOVÉ

v našich zahradnických centrech
Zahrada Lisý s.r.o.

FLORA GARDEN s.r.o.

KRÁLŮV DVŮR U BEROUNA

BAKOV

10.-12.10. 2014

11.-12.10.2014

| Zelobraní (krouhání zelí, ochutnávka
specialit ze zelí, prezentace užitkové
keramiky, grilování, pivní speciály)

17.-19.10.2014

| Dýňové slavnosti (podzimní výstava
Českého svazu zahrádkářů, grilování,
dýňové pivo, prezentace výrobků
z ovoce, dlabání dýní)

Chládek – zahradnické centrum
PRAHA 6

4.-5.10.2014

| dlabání a vyřezávání dýní
| hledání pohádkových bytostí a plnění
úkolů
| kejklířská představení, malování na
obličej
| dětská bublinová diskotéka
| dýňové speciality v naší restauraci

Zahradnické centrum
FERENČÍK s.r.o.
ČESKÉ BUDĚJOVICE

11.-12.10.2014

| tvořivá dílna
| výroba dýňového strašidla
| malování na obličej
| dýňové pochoutky
| skákací hrad pro děti

FLORA GARDEN s.r.o.
JIČÍN

Foto: Dreamstime

4.-5.10.2014

| tvořivá dílna pro děti
| malování na obličej
| výroba dýňových strašidel
| soutěž o nejhezčí dýni
| vystoupení taneční skupiny LUNA

| dekorace z podzimních květů
a plodů
| dlabání a vyřezávání dýní
| malování na obličej
soutěž o nejhezčí dýni

AZ GARDEN s.r.o.
PARDUBICE

17.-19.10.2014

| vyřezávání dýní
| dýňové mlsky
| Bubákov
| dýňový fotokoutek

Zahradnictví Dvořák a syn
TEPLICE

11.-12.10.2014

| vyřezávání dýní
| zábavný cirkusový program pro děti s
divadlem Koráb
| soutěže pro děti, malování na obličej
| skákací hrad ze slámy, skákání do
slámy
| dýňové pochoutky

Zahradnické centrum
Brabec, s.r.o.
MODŘICE U BRNA

11.-12.10.2014

| vyřezávání dýní
| soutěž o nejhezčí dýni
| fotokoutek „U čarodějnice“
| malování na obličej
| strašidelný les pro odvážné
| soutěže pro hravé, malování
pro nejmenší

Více informací najdete na webových stránkách
jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)
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Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
ŠEBROV

11.-12.10.2014

| vyřezávání a malování dýní
| slámohřiště
| dýňové speciality

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
LÍBEZNICE

20.-21.9.2014

| Podzimní dílna (osázejte si
vlastnoručně podzimní truhlík nebo
nádobu spolu s našimi aranžérkami
a zahradníky, vyberte si z kompletní
nabídky podzimních rostlin a
dekorací)

18.-19.10.2014

| Dýně 2014 (výroba dýňových
strašidel, zábavný program pro děti
se členy brněnského divadla Koráb,
fotokoutek, ochutnávka dýňových
specialit)

2014 19
Zpravodaj
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Loňská akce

Dýňové slavnosti 2013
V některých našich zahradnických centrech už se Dýňové
slavnosti staly tradicí a patří právem k nejoblíbenějším
akcím, které pro vás, naše zákazníky, připravujeme.
Podívejte se, jaká nálada vládla v prodejnách loni, a přijďte
na Dýňové slavnosti také letos. Těšíme se na vaši návštěvu!

Zahradnictví Dvořák a syn
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
Chládek – zahradnické centrum

FLORA GARDEN s.r.o.

Zahrada Lisý s.r.o.
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Zahrada Lisý s.r.o.

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

AZ GARDEN s.r.o.
Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

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

FLORA GARDEN s.r.o.

Chládek – zahradnické centrum

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
ZPRAVODAJ
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Floristika

Ve všech našich
zahradnických centrech
najdete mimo jiné nabídku
řezaných květin. Nejčastěji
si k nám chodíte pro
běžné kytice k rodinným
oslavám nebo drobným
příležitostem, dokážeme
vám však zajistit výzdobu
i pro významnější události,
jako je například svatba
nebo životní jubileum.
Tím ale naše možnosti
nekončí! V novém seriálu
vám představíme kytice
a floristické dekorace, které
jsme v našich zahradnických
centrech připravili.

P

Text: red; foto: Chládek – zahradnické centrum

ro začátek jsme pro vás vybrali několik dárkových a netradičních vazeb, které představilo zahradnické centrum Chládek
na červnové květinové přehlídce.
Co si pod netradiční vazbou představit? Stačí popustit uzdu fantazii
a nahradit nebo doplnit květiny
o předměty nebo ozdoby, které bychom v kyticích zrovna nečekali –
třeba ovoce pro příznivce zdravého
stravování, zákusky pro milovníky sladkostí nebo šicí potřeby pro
švadlenu. Vytvořit můžeme i „venkovskou“ kytici z lučních květů
nebo atypickou vazbu na dožínkové
slavnosti. Nakonec – posuďte sami.
A pokud plánujete v nejbližší době
nějakou rodinnou oslavu, zkuste si
vymyslet nějaké neotřelé téma. Floristky v našich zahradnických centrech vám s přípravou květinových
▪
ozdob rády pomohou.
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Text: red; foto: Chládek – zahradnické centrum

Naši dodavatelé

Stromy a keře
z Obříství
Společnost ARBOEKO patří mezi dodavatele, s nimiž naše Sdružení zahradnických
center spolupracuje od svých začátků. Tato školkařská firma dodává do našich
prodejen široký sortiment okrasných i ovocných dřevin – od drobných keříků

N

a skromné začátky v pronajatých prostorách v Praze-Ruzyni
lze dnes, v době dvacátého výročí existence firmy, jen vzpomínat se
shovívavým úsměvem. Původní česko-holandská firma prošla před sedmi
lety transformací, současnému managementu se podařilo odkoupit holandský podíl, takže od roku 2007 je
ARBOEKO ryze českou firmou. O tom,
že patří mezi největší firmy zabývající
se v České republice pěstováním, prodejem a distribucí okrasných dřevin,
svědčí mimo jiné výměry obhospodařovaných ploch. V Obříství u Mělníka
se na zhruba 110 hektarech pěstují
kontejnerované a vzrostlé alejové stromy, v pobočce v moravských Smržicích

patří více než 55 hektarů mladým alejovým stromům a solitérním vzrostlým koniferám. Většina produkce
směřuje samozřejmě do tuzemských
prodejen, ale část zboží míří i za hranice – k našim západním i východním sousedům, ale třeba i do Moskvy
nebo Sankt Petěrburgu. Čím si dřeviny
z ARBOEKA získaly takovou popularitu? Rostlinný materiál pochází většinou z vlastní produkce, rostliny jsou
tedy zvyklé na středoevropské klima
s tuhými zimami a suchými, teplými
léty. Takové rostliny pak v tvrdých
podmínkách obstojí lépe než například dřeviny vypěstované v Holandsku s mírným, přímořským klimatem.
V současné době najdeme v katalogu
firmy ARBOEKO více než 3 500 položek zahrnujících nejen široký sortiment jehličnatých a listnatých dřevin,
ale i pnoucí rostliny, stálezelené druhy, rododendrony a azalky. Zatímco do
zahradnických center proudí většinou
rostliny v kontejnerech určené k okamžitému prodeji, vybavené barevnými
etiketami, cenovkou a popiskou, zahradnické realizační firmy využívají
sezónní nabídku prostokořenných
dřevin, města a obce jsou zase typickými odběrateli alejových stromů.
Pro své odběratele vyvinulo ARBOEKO
velkoobchodní e-shop. Každý týden
prostřednictvím něj nabízí vybraný
sortiment dřevin, které jsou v daném
období něčím atraktivní, ať už jde
o květ, barevné listy nebo třeba plo-

Text: Michal Babor; foto: ARBOEKO s.r.o.

v malých kontejnerech až po vzrostlé, několikametrové stromy.
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Naše dřviny
dy. Ve správný čas tak koncový zákazník najde v zahradnickém centru rostliny, které se nacházejí ve své
nejzajímavější či nejefektnější růstové fázi. A samozřejmě jde o rostliny
zdravé, silné, vitální, prosté chorob
i škůdců. Zárukou jsou kromě spolupráce s předními tuzemskými
i zahraničními odborníky z oblasti
technologií a ochrany rostlin také
pravidelné kontroly Státní rostlinolékařské správy, která kontroluje
zdravotní stav porostů a dohlíží na
pravost odrůd.
Každá úspěšná firma stojí na kvalifikovaném a schopném personálu. Jak
je tomu v případě firmy ARBOEKO?
„V současné době máme 81 zaměstnanců, jejichž počet se v sezóně
zhruba zdvojnásobí,“ vysvětluje jed-

natel společnosti Pavel Kaa. „Mezi
kmenovými zaměstnanci máme 26
vysokoškolsky vzdělaných odborníků, což je podle mého názoru jednou
ze záruk kvality naší produkce.“ Aby
mohla firma držet krok se světovými trendy, vysílá své zaměstnance
pravidelně na pracovní cesty po světě. Zajímavé novinky, ať už to jsou
nové odrůdy okrasných dřevin nebo
třeba ovocné sorty, pak několik let
testuje ve svých provozech. Pokud se
v tuzemských podmínkách osvědčí,
zařadí je ARBOEKO do své nabídky,
v opačném případě je vyřadí. Zákazníkům pak může firma zaručit, že
rostliny, které prodává, nejsou vůči
zdejším podmínkám přecitlivělé, samozřejmě vždy s ohledem na specifika daného druhu.
▪

umí
potěšt

Jitka Susová a Petr Sus
Arboeko s.r.o.

Zpravodaj
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Užitková zahrada

V posledních letech se z mnoha zákazníků, kteří doposud česnek pouze
kupovali, stali jeho pěstitelé. Mají tak jistotu, že si vypěstují česnek
očekávané kvality a nekoupí zahraniční „náhražku“, která sice jako
česnek vypadá, ale jeho chuti a aromatu rozhodně nedosahuje.
Zárukou úspěchu pro vypěstování skutečně dobrého,
aromatického česneku, ze kterého budeme mít v kuchyni

k

e
n
s
e
C
s garancí

odpovídající užitek, je kvalitní, certifikovaná sadba.

od šlechtitele

(ÚKZÚZ), jehož pracovníci se zamě
řují na průběh pěstování a v přípa
dě podezření odebírají vzorky k la
boratorním rozborům na výskyt
háďátka zhoubného a houbových
chorob. Také agronomové kontro
lují stav během růstu a následně
i po sklizni a ve vlastní labo
ratoři mikroskopicky kontro
lují, zda není sadba napadena.
Totéž se opakuje u všech vyro
bených partií před samotným
uvedením do prodeje.
V našich zahradnických centrech
vám letos nabídneme několik druhů
balení osvědčených a zavedených
odrůd Dukát a Unikat. Pouze bale
ní označené originálním štítkem je
garancí pravosti nejen odrůdy, ale
i dodavatele, tedy firmy Moravo
seed CZ a.s.
Malá balení budou uváděna na trh
v množství 3, 6 a 12 ks cibulí
u odrůdy Dukát a 4, 8 a 16 ks
cibulí u odrůdy Unikat. Pro
větší odběratele je připraveno
i pětikilogramové balení.  ▪

Dukát
Oblíbený poloraný paličák s velkými cibulemi o běžné hmotnosti
75-90 g. V cibuli je 5-7 velkých,
silně aromatických
stroužků. Odrůda
velmi dobře
přezimuje,
dosahuje výborných výnosů
i v komplikovanějších půdních
podmínkách
a má vynikající
skladovatelnost.

Unikat
Poloraný ozimý paličák fialové
barvy s vysokým výnosovým
potenciálem. Cibule jsou velké,
o běžné hmotnosti 75-85 g.
V jedné cibuli je 8-13 stroužků
s ostrou výraznou chutí. Odrůda
má výbornou schopnost přezimování
(ověřeno zimou
2011/2012), velmi
dobrý zdravotní
stav a výbornou
skladovatelnost.

Text: Radek Aust; foto: Moravoseed a archiv, Dreamstime

J

ednou z možností jejího získání
je nákup od pěstitele českého
česneku v našem okolí. Zde však
nemůžeme hovořit o sadbě a oblíbe
ná formulace „česnek vhodný k sáze
ní“ přímo odporuje zákonu. Stále se
totiž jedná pouze o konzumní ma
teriál, se kterým se zbytečně dostá
váme do rizika neúspěchu. I při nej
lepší vůli takový prodejce nemůže
ručit za česnek se všemi potřebnými
parametry, zejména odrůdové pra
vosti a zdravotního stavu. My si pak
můžeme spolu s česnekem zavléci
na svůj pozemek velmi problematic
ké choroby a škůdce, kteří nám zne
možní pěstování česneku i ostatních
cibulovin na několik dalších let.
Takovým problémům se můžeme
vyhnout, pokud koupíme sadbu
u renomovaného prodejce nebo pří
mo u výrobce. Například ve společ
nosti Moravoseed probíhá kontrola
výrobního procesu v několika stup
ních. Porosty jsou přihlášeny ke
kontrole Ústřednímu kontrolnímu
a zkušebnímu úřadu zemědělskému
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Na návštěvě

Zahradnictví Dvořák a syn
Letos je t omu přesně dvacet let, co se po restituci znovu otevřelo
teplické zahradnictví rodiny Dvořákových. Malý dřevěný stánek
s prodejním okénkem vyříznutým motorovou pilou, v němž
novodobá historie začínala, opustil před nedávnem areál současného
zahradnického centra a udělal tak pomyslnou tečku za obdobím
rekonstrukcí a přestaveb. Sourozenci Stanislav Dvořák a Jitka
Krausová, kteří postupně přebírají otěže rodinného podniku,
nám ale prozradili, že změny a novinky se plánují i do budoucna.

Text: Michal Babor; foto: Zahradnictví Dvořák a syn

Letošní výročí je příležitostí
ohlédnout se trochu do historie.
Jaký je to pohled?
Samozřejmě příjemný. Jsme rádi, že
nás naše práce pořád baví a že se na
budování a řízení zahradnického
centra podílí celá naše rodina včetně našich rodičů, přestože už jsou
v důchodu. Příští rok to bude 70 let,
co náš děda s babičkou přišli z Prahy do Teplic a vybudovali na místě
dnešní prodejny zahradnictví. Přestože pak bylo znárodněno, zůstali
v něm s přestávkami pracovat celý
život a dočkali se i restituce po roce
1989. Děda byl s námi i u následného
znovuotevření zahradnictví Dvořák
a syn. To je tradice, která nás k mnohému zavazuje a máme ji hluboko
uloženou v paměti.
| Posledních několik let se neslo v duchu budování moderního zahradnického centra evropské úrovně. Co
plánujete do budoucna?
Určitě chceme rozšířit zookoutek,
ke králíčkům a kamerunským kozám přibude ještě pár drobnějších
zvířat, abychom potěšili i menší
děti, které ještě svět rostlin moc
nezajímá. Inspirovala nás k tomu
nedávná cesta po zahradnických
centrech v Anglii, která nabízejí zážitkové aktivity pro celou rodinu.
Také pro dospělé proto připravujeme novinku – kavárnu s občerstvením, jejíž koncept jsme připravili
s líbeznickým zahradnictvím pana
Šmerdy. Rádi bychom ji otevřeli
v průběhu jara příštího roku.

| Letos jste také zavedli
v prodejně systém čárových
kódů, osvědčil se?
Po dlouhé době to byl jeden
z nejtěžších projektů, na
kterém jsme spolupracovali s líbeznickým a českobudějovickým zahradnickým centrem. Vybudovali jsme
novou počítačovou síť a zavedli novou
strukturu prodeje. Máme tak detailní
přehled o prodávaném zboží a stavu
zásob, přesně víme, co se momentálně dobře prodává a o co zrovna zájem není. Systém nám tak dává šanci
k lepšímu rozhodování a pružnému
reagování na aktuální poptávku.
| Vaše zahradnické centrum bylo
vždy vyhlášené floristikou a řezanými květinami. Stále je mezi zákazníky tak velký zájem o tuto oblast?
Určitě a velmi nás to těší. Letos
jsme upravili způsob prodeje řezaných květin tak, že jsme v prodejně zřídili čtyři samostatné pulty,
z nichž u každého pracuje jedna
floristka. Zákazník si může vybrat
tu, od níž se mu kytice líbí nejvíce,
a nemusí čekat, která květinářka na
něj tak říkajíc vyjde. K této změně
mě inspiroval kamarád, který si
stěžoval, že na něj u holiče vždycky
vyjde kadeřnice, kterou nemá moc
rád… Díky velkému zájmu o naše
řezané květiny nakupujeme přímo
u holandských pěstitelů a dostáváme tak dvakrát týdně čerstvé zboží.
Mohli jsme proto vynechat článek
velkoobochodu, který vždy výběr
trochu omezoval a také trochu pro-

dlužoval dodávku, takže květiny
nebyly vždy v nejlepší kondici.
| Určitě to ale nejsou jen řezané květiny, kvůli kterým si vás zákazníci
oblíbili…
Nabízíme samozřejmě kompletní
sortiment zahradnického centra
včetně dekorací a chovatelských potřeb. Skvěle se nám prodávají pokojové rostliny, protože prodejní skleník dává možnosti udržovat tento
sortiment ve velmi vysoké kvalitě.
Každoročně se výborně prodávají
také balkónové a sezónní rostliny.
Pokud jde o venkovní rostliny, pozorujeme v poslední době stagnující
zájem o jehličnaté dřeviny, naopak
na odbyt jde drobné ovoce a trvalky.
Kvetoucí trvalkový záhon udělá na
zahradě radost asi každému. Drobné
ovoce, ať už jde o jahody, rybíz nebo
třeba borůvky, si lidé kupují pro potěšení z toho, že můžou ochutnat
něco, co si sami vypěstovali. A jde
opravdu o trend, protože kolegové
ze Sdružení zahradnických center,
s nimiž sdílíme naše zkušenosti
a postřehy, to vidí podobně. Je to
však stejné jako v jiných oborech,
a my se musíme stále učit a přizpůsobovat momentálním potřebám
a zájmům našich zákazníků. Doufáme, že se nám to daří a bude dařit
i do budoucna.
▪

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

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

www.katalog-rostlin.cz
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