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UDĚLEJTE
NĚCO
PRO SVÉ

zdraví

SVATEBNÍ

elegance
V BÍLÉ A ZELENÉ

9.1.15 10:41

SPODNÍ DÍL
LOPATKA
Pevná a do ruky výborně
padnoucí lopatka
v několika velikostech
pro sázení a manipulaci
se substrátem.

Spodní díl skleníčku má
speciální dno pro optimální
ﬁxaci k podložce. Semínka
v něm vyséváme do výsevního
substrátu, perlitu nebo zeolitu.

PODMISKA
Miska zajišťuje dostatečnou
vláhu a jednoduché zalévání
pro zdravý růst.

SEMENA

tipy
2

Multifunkční zahradní podnos
lze použít nejen jako šikovný
pracovní stůl pro pěstování
a uchování skleníčků, ale také
například jako místo pro odkládání
špinavých bot ze zahrady, atp.

Text: (red); foto: ELHO a SEMO

Kromě bylinek můžete
použít také semena
zeleniny, která
ovšem nesmí
být mořená
a musí
být určena
pro konzumaci!

Jmenovky
z kvalitního
a pevného plastu
zajistí orientaci mezi
plodinami v průběhu
pěstování.

předjaří 2015
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PŘEDPĚSTOVÁNÍ

VRCHNÍ DÍL
Průhledný miniskleník
s větracím otvorem
pro regulaci vlhkosti
při pěstování.

Udělejte něco
pro své
ZDRAVÍ
J

eště než počasí umožní vysít
první zeleninu do skleníku nebo
na záhony, můžete si čerstvé vitamíny zajistit vypěstováním klíčků
a malých rostlin na okenním parapetu. Nemusí jít vždy jen o řeřichu, fazole nebo ředkvičku, jejichž klíčky se
používají nejčastěji. Stejně snadno si
můžete vypěstovat i mladé rostlinky
bylinek, které kromě vitamínů dodají připravovaným jídlům také vítané
aroma. Jak na to? Zkuste použít třeba
produkty ELHO Green Basics z recyklovaného plastu.

Pěstování na parapetu
 je zdravé
 zvládnete snadno sami
 použitelné po celý rok
 vhodné pro každé okno

SUBSTRÁT AGRO
VÝSEV A MNOŽENÍ
Je propustný, kyprý
a vzdušný a obsahuje
jen omezené množství
základních živin
a stopových prvků.
Obsahuje aktivátor
zakořeňování, který
zajistí rostlinám
vitalitu.

Rozprašovač je pro závlahu
čerstvých výsevů vhodnější,
protože jemným
rosením nevyplavujeme
semena z půdy.
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zelenina
Nezaspěte! Právě teď je nejvyšší čas vysít
papriky, chcete-li si sadbu předpěstovat
sami doma za oknem. Naše zahradnická
centra už jsou plně zásobena, vybírat
můžete z široké nabídky osvědčených
druhů i novinek. Ty, které připravila
smržická společnost SEMO,
vám teď představíme.

Zkuste
nové

papriky

JABLINA F1

PÁLINDA F1

✓ poloraná sladká jablíčková

✓ mírně pálivá jablíčková

odrůda

✓ plody krémově bílé, ploše

kulovité, menší

✓ pro přímý konzum, případně

k plnění a sterilaci

Text: Jan Prášil, foto: SEMO

odrůda
✓ plody krémově bílé, ploše kulovité
✓ stěna plodu velmi šťavnatá,
příjemně sladká s výraznou
paprikovou chutí a vůní
✓ hmotnost plodu 50-80 g

4
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TRINIDAD MORUGA SCORPION YELLOW
✓ extrémně pálivá (pozor na

konzumaci dětmi)

✓ pozdní odrůda, výška

až 170 cm, vyžaduje vyšší
teploty
✓ svraštělé, turbanovité plody
s typickou výraznou špičkou
✓ plod zelený, vybarvuje do sytě
citronově žluté barvy
✓ využitelná jako pálivé koření

TRINIDAD MORUGA SCORPION RED
✓ extrémně pálivá (pozor na

konzumaci dětmi)

✓ pozdní odrůda, výška až

170 cm, vyžaduje vyšší teploty

✓ menší plody tvaru lucerničky
✓ plod světle zelený, vybarvuje

do sytě červené lesklé barvy

✓ využitelná jako pálivé koření

Seznamte se:
HABANERO LEMON
✓ pálivá až extrémně

pálivá
✓ plody žluté barvy

jablíčkové
papriky
Jablíčkové papriky
jsou národní
paprikou v Maďarsku.
Jablko se řekne
maďarsky „alma“,
můžeme se tedy
setkat i s označením
alma paprika.
Název vychází
z ploše kulovitého
tvaru těchto paprik
připomínajícího
jablka. Originální
alma paprika musí
méně nebo více pálit.

Zpravodaj
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zDRAvá kuChynĚ

Klíčky
jak je n
eznáte

ve zdravé kuchyni se
neobejdeme bez klíčků.
naklíčená semena se často
prodávají v supermarketech,
jsou častou součástí
asijských kuchyní, zatím
je ale spíše objevujeme.
Přitom obsahují velké
množství vitamínů, minerálů
a enzymů, tedy látek, které
organismus potřebuje
v průběhu celého roku,
nejvíce ale přes zimu,
kdy je čerstvé zeleniny
nedostatek.

6

Ing. KATEŘINA ENDÁLOVÁ
AZ Garden s.r.o., Pardubice

Rostlinné klíčky jsou
vhodné do salátů,
na chléb či do teplé
kuchyně. Tento zdroj
vitamínů si můžete
vysít sami doma.
Vhodnými rostlinami
jsou např. fazole mungo,
cizrna, sezam a jiné.

Text: (red); foto: ELHO a SEMO

J

a k m i l e s e s e m e n u do st a ne
vhodných podmínek, nastartuje
v sobě metabolický proces vedoucí k vytvoření klíčku a klíční
rostliny. Stoupne obsah jeho enzymů
a vitamínů, probíhajícími procesy
v něm vznikají aminokyseliny, mastné kyseliny a cukry, zvyšuje se množství minerálů (vápník, železo, fosfor, hořčík, ale i draslík) a vitamínů
(A, B, C, E). Nadýmavé látky se při
procesu klíčení mění, takže při trávení už tolik neobtěžují plynatostí (složité
cukry se mění na jednoduché). Klíčky
a klíční rostliny se skvěle hodí jak do
salátů, tak do raw food kuchyně, v níž
se pokrmy připravují za studena.
Pro nakličování je třeba kupovat pouze semena z řady určené pro tento
účel. Běžné osivo určené pro výsev
je namořené a tedy naprosto nevhodné pro konzumaci! Při výběru semen
vám v našich zahradnických centrech
rádi poradíme.

Odborník radí

předjaří 2015
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Semena těchto rostlin můžete nechat
naklíčit na sítu, ve sklenici nebo v PET
lahvi s děravým dnem (pro odtékání
vody) a odříznutým vrcholem.

Fazole mungo
✓ nejmenší zelená fazole
✓ velmi sladká chuť, asi jako

mladý hrášek
✓ namáčí se deset hodin
a pak 2-3 dny klíčí
✓ proplachují se čtyřikrát denně

Slunečnice

Ředkvička

✓ vyloupaná a nepoškozená

✓ klíčí při 20° C za 24 hodin,

semena máčíme pět hodin

✓ klíčí při 20° C za 24 hodin

pak jsou připravena
ke konzumaci
✓ proplachujeme 4x během klíčení

pak jsou připravena ke
konzumaci (nebo ještě
počkáme a sklidíme narostlé
výhonky)
✓ proplachujeme 4x během klíčení

Náštip
Z obilovin doporučujeme
použít bezplevé odrůdy –
mají odstraněný
blanitý listen známý
pod označením pleva.  
Chuť ozvláštní bylinky
Kdo si za oknem v truhlíku
pěstuje bylinky, může si jimi
zpestřit jakékoliv jídlo – teplé
i studené. Speciální nůžky
rozstříhají bylinky na malé
kousky, takže jsou ihned
připraveny k použití.

Zpravodaj
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Klíčky ředkvičky

recepty
Ze zdravé
kuchyně

Vegetariánský salát s klíčky ředkvičky
✓ 50 g klíčků
ředkvičky
✓ 1 okurka salátová
✓ 1 rajče
✓ 1 hlávka
pekingského
(čínského) zelí

Klíčky ředkvičky
a munga

✓ čerstvý kopr
✓ špetka petrželky,
tymiánu
a rozmarýnu

Zelí nakrájíme na nudličky, okurku
a papriku na kostičky. Nakrájíme
najemno kopr. Klíčky ředkviček
propláchneme a necháme okapat.
Zeleninu přeložíme do mísy.
Posypeme čerstvým koprem
a kořením. Podle chuti můžeme
smíchat s bílým jogurtem. Vzniklý
salát můžeme použít jako přílohu
k hlavnímu jídlu nebo jako salát
s čerstvým chlebem.

Rychlý sendvič s klíčky
✓ 50 g klíčků ředkvičky
✓ 50 g klíčků mungo
✓ olej dle chuti
✓ ocet balsamico
✓ toustový chléb
✓ česnek /sůl / špetka
petrželky, tymiánu
a rozmarýnu

Výhonky munga
Raw zeleninový salát s výhonky mungo
✓ 300 g nakrouhaného
čínského zelí
✓ 1 mrkev nastrouhaná
najemno
✓ 200 g výhonků munga
✓ 2 lžíce octa
✓ 1 lžíce olivového oleje
✓ 1 lžíce sójové omáčky
✓ 1 lžíce oregana,
pažitky a petrželky
✓ 2 lžičky medu
✓ sůl

8

Zeleninu smícháme,
přidáme klíčky,
ochutíme olejem,
octem a omáčkou
a přidáme med.
Nakonec osolíme
a vmícháme nadrobno
posekané bylinky.
Podle chuti můžete
vmíchat i jedno jablko
nakrájené na drobné
kostičky.

Text: Sylva Maroušková, Zahradnictví Líbeznice s.r.o.; foto: Dreamstime

Všechny ingredience
jemně smícháme.
Opečený toustový chléb
potřeme česnekem,
poklademe na něj směs
klíčků – a necháme si
chutnat.

předjaří 2015
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BALKON A TERASA

ŽIVÁ
učebnice
přírody
C
o může být pro děti zábavnější
a poučnější než vlastní zkušenost! Pozorovat klíčící rostliny
za oknem, rostoucí zeleninu na záhoně nebo sledovat motýly na kvetoucích
rostlinách je určitě zajímavější než poznávat přírodu z obrázků v učebnici.
A stačí k tomu málo – vybrat správné
rostliny, které budou lákat živočichy
na zahradu, a připravit jim vhodný
příbytek. Nebo spojit obojí dohromady – závěsný truhlík Corsica Birdgarden je květináčem a ptačí budkou
v jednom. Jakmile pomine nebezpečí
posledních mrazíků, můžeme truhlík
zavěsit na balkon nebo na strom či plot
do zahrady a pak už jen vyhlížet opeřence, který si ho vyhlédne za svůj domov. A když žádnému nepadne do oka?
Nevadí, celý rok bude vypadat pěkně
díky rostlinám a příští rok se do něj
určitě nějaký pěvec nastěhuje.

em
Birdgarden je kv ětin áč
nom .
a ptač í bu dkou v jed

Proč lákat ptáky do zahrady?
 přirozeně likvidují škodlivý hmyz
 krásně zpívají

Text a foto: ELHO

 oživí každou zahradu

Zpravodaj
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NÁDOBY

Velmi často od nás slýcháte radu, že velikost květináče by měla být
přímo úměrná velikosti rostliny v ní pěstované – čím větší rostlina,
tím větší květináč. A naopak. Nemusí to ale platit vždy a všude.

Vyzkoušejte
KONTRAST
TVARŮ
Text: (red); foto: PRO VOBIS a ELHO

Z

ajímavého kontrastu tvarů (a při
vhodném výběru rostliny také barev) můžete dosáhnout vysazením
méně vzrůstných nebo přímo polštářovitě rostoucích druhů rostlin do větších
květináčů. Na našich obrázcích vidíte
příklady takových kontrastů zejména
při použití jarních cibulovin, například
zakrslých narcisů ve vysokém keramickém květináči nebo nízkých tulipánů
v obrovské plastové nádobě. Výsledek
pak nechává vyniknout oběma prvkům:
rostliny nezakrývají tvar ani případný
ornament nádoby a stejně tak nepřehlédnutelné jsou i rostliny, přestože jsou
malé – prostě je v nádobě očekáváme
a náš zrak si je dokáže najít.

10 předjaří 2015
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Jaké rostliny pěstovat
ve vysokých nádobách?
✓ rychlené jarní
cibuloviny, především
nižší
✓ polštářovitě rostoucí
skalničky
✓ nízké okrasné trávy
✓ nízké letničky
(netýkavka, bakopa,
verbena aj.)
✓ nižší bylinky

Drenáž
je nutností

Protože v nádobách nabízíme rostlinám
mnohem více půdy, než je nezbytně nutné,
musíme zajistit dostatečnou drenáž, aby
substrát nebyl přemokřený. Ideální je lehký
keramzit, kterým můžeme nádobu vyplnit
i ze dvou třetin (s ohledem na velikost
budoucího kořenového balu).

Zkuste
i opačný
efekt!
Funguje to
i obráceně: jak se
vám líbí vysoké
tulipány v nízké,
ploché misce?

Zpravodaj 11
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ŘEZANÉ KVĚTINY

Tulipánům a kreativitě

se meze nekladou

h o do m o v a
e
š
a
v
o
d
y
arv
ů p ř in e s e b
n
á
p
li
tu
e
c
K y ti

Text: (red); foto: Dreamstime, PRO VOBIS a ELHO

Co se vám vybaví, když se
řekne tulipán? Nizozemí? Jaro?
Svátek matek? Vůně? Cibule?
Tak pestré asociace dokážou
vyvolat tulipány! Můžete je mít
jako rychlené v květináčích,
řezané v kytici nebo si je můžete
jako cibule vysadit na podzim na
zahradu. Teď, na jaře,
ale tulipány nabízíme především
kvetoucí. Na dvoustranu se nám
moc obrázků nevešlo,
tak přijďte raději do našich
zahradnických center. Bez
tulipánů určitě neodejdete!

12 předjaří 2015
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Pa le ta , k o n z
e r v a a tu li p á
n = návod
p r o k r e a ti v n í
z a h r a d n ík y

Odborník radí

JITKA KRAUSOVÁ
Zahradnictví Dvořák a syn,
Teplice

Tulipány ve
skleněné váze
dodají vašemu
domovu pocit
svěžesti , čistoty
a jara.
Zpravodaj
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POKOJOVÉ ROSTLINY

Sloní noha
(Nolina, Beaucarnea)

 na světlé místo i na

slunce

 nevadí jí suchý

vzduch

 prodává se v mnoha

tvarech včetně
vícekmenů

Když je
prázdno
po stromku,

chce to

do domku

Dračinec (Dracaena surculosa)
 světlé stanoviště
 v suchém bytě nutno rosit
 nesnáší nadměrnou zálivku

Text: Daniel Veselý; foto: Flora Dania a Nieuw Koop

Také se vám zdá, že bez
stromku je po Vánocích
doma tak nějak prázdno?
Prostor, kde stál před
pár dny vánoční stromek,
lze snadno zaplnit větší
pokojovou rostlinou.
V nabídce našich
zahradnických center
najdete nejen pěstitelské
„špeky“, ale i rostliny
naprosto nenáročné, které
se spokojí i s horšími
podmínkami – suchým
vzduchem nebo nedostatkem
světla. A nezáleží ani na
velikosti bytu – najdeme
bonsaj pro majitele garsonky
i několikametrový fíkus, který
se bude vyjímat třeba v zimní
zahradě velkého domu.

kytku

14 předjaří 2015

14_15_pokojovky.indd 14

13.1.15 10:07

Šeﬂera
(Schefflera
arboricola)

 světlé

stanoviště, ne
přímé slunce
 často rosit
 při přemokření
shazuje listy

Nezapomeňte
Odborník radí

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

Vhodně zvolená
pokojová rostlina
doplněná zajímavým
obalovým květináčem
se stane obdivovaným
solitérem ve vašem
bytě či domě.

Pokojovým
rostlinám velmi
prospívá letnění.
Koncem jara, kdy
už nehrozí nízké
noční teploty,
je můžete
přesunout
do polostínu
na terasu
či do zahrady.

DALŠÍ VZRŮSTNĚJŠÍ
POKOJOVÉ ROSTLINY
 Dracaena (marginata,

reflexa, fragrans,
deremensis, aj.)
 Yucca
 Codiaeum
 Aglaonema
 Ficus (benjamina,
binnendijkii, elastica,
lyrata, cyathistipula, aj.)
 Phoenix
 Pachira
 Rhapis
 Sansevieria

Fíkus (Ficus microcarpa)
 nesnáší suchý vzduch

a přemokření

 lze snadno tvarovat
 pěstuje se také jako bonsaj

Zpravodaj 15
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Poznej svoji
Svatební
floristika
zahradu

Elegance

Text: (red); foto: Martin Zeman

v bílé a zelené

16 předjaří 2015
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bílá ke svatebnímu dni neodmyslitelně patří, zelená je
zase symbolem probouzející se přírody, optimismu, životní
síly, naděje. Proč tedy nespojit obě barvy dohromady?
v katalogu svatebních kytic a dekorací, který je k dispozici
k nahlédnutí ve všech zahradnických centrech našeho
Sdružení, najdete kytice i v této barevné kombinaci.
na této dvoustraně vám představujeme jen některé z nich.

Zpravodaj 17
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Pozvánka

Text: (red); foto: ELHO a SEMO

Dny kouzelných o

18 předjaří 2015
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orchidejí
Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
Modřice u Brna

20.2. – 1.3.2015
Chládek – zahradnické centrum
Praha 6

19. – 22. 2.2015
AZ Garden s.r.o.
Pardubice

28.2.-1.3.2015
Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr u Berouna

20.2. – 22.2.2015
Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice

28.2. – 1.3.2015
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice

21. – 22.2.2015
Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice

28.2. – 1.3.2015

✓ prodejní výstava nejen orchidejí a jarních cibulovin
✓ prodej doplňků k pěstování a dekorování orchidejí
✓ ukázky využití orchidejí ve vazbě
✓ ukázky sesadeb truhlíků a mís s jarními cibulovinami

✓ prodejní výstava orchidejí s odborným poradenstvím
✓ přesazování orchidejí přinesených zákazníkem
✓ sesazování a aranžování orchidejí
✓ ukázky svatebních kytic z orchidejí

VVábení jara s dotekem orchidejí
✓ jarní inspirace pro váš domov
✓ krása Phalaenopsisů a dalších orchidejí
✓ dětská dílna – vyrobte si dárek pro své maminky a babičky

✓ prezentace výrobků pro pěstování a péči o orchideje
✓ velký výběr orchidejí a epifytních rostlin
✓ prezentace vazeb z řezaných květin
✓ autogramiáda Václava Větvičky
✓ tvořivá dílna pro děti

✓ prodejní výstava orchidejí a tulipánů
✓ ukázky aranžování orchidejí
✓ poradenství k péči a pěstování orchidejí

✓ prodejní výstava orchidejí a doplňků pro jejich pěstování
✓ exkluzivní nabídka masožravých rostlin a Tilandsií
✓ odborné poradenství v péči o orchideje
✓ aranžování na téma orchideje a jarní dekorace

✓ výstava tulipánů a orchidejí
✓ káva a občerstvení v cukrárně

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů
(viz poslední strana Zpravodaje)
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v našich
zahradnických
centrech
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Krmítko
jako ozdoba

Zdroj: Katescreativespaces.com a Flowerpress

Zahrada v zimě

V
Zapomeňte na plastové
lahve a misky pod
květináče! Zkuste zapojit
trochu fantazie, posbírejte
doma barevné stužky
a provázky, nakupte si
směsi semen a nesolené
sádlo a vytvořte krmítko,
které bude pro ptáky
zdrojem potravy a pro
vaši zahradu zase zimní
ozdobou.

ydejte se na procházku do přírody: pokud je zima ještě nezničila, nasbíráte spoustu plodů, které ptákům na zahradě přijdou
vhod – plody šípkové růže, ptačího
zobu, kaliny, hlohyně či trnky budou vítaným doplňkem semen, která
můžete koupit v našich zahradnických centrech v hotových směsích
určených speciálně pro přikrmování
ptáků. Když je smícháte s přiměřeným množstvím sádla, vznikne hustá
směs, kterou můžete například naplnit polovinu kokosového ořechu, napěchovat ji do vykrajovátka na těsto
nebo do větší borové šišky. Ale možná přijdete i na svoje vlastní nápady!
Třeba spolu s dětmi, které bude výroba takového jednoduchého krmítka
určitě bavit.
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Zapojte do práce
své děti a pěstujte
v nich vztah
k přírodě

Jak vyrobit jednoduché krmítko
Budeme potřebovat:
 směs semen pro přikrmování
ptáků (koupíte v zahradnickém
centru)
 100% rostlinný tuk
(např. Lukana) nebo sádlo
 vykrajovátko na cukroví,
středně velké
 ozdobnou šňůrku nebo mašli

1.

Tuk nebo sádlo rozehřejte
(nevařte) a v přiměřeném
množství smíchejte se semeny.
vzniknout by měla tuhá, lepkavá
hmota.

2.

Směsí naplňte vykrajovátka
až po okraj a ještě než směs
ztuhne, vytvořte v horní části otvor
(např. vložením kousku dřívka).

Děti bude
výroba takového
krmítka bavit.

3.

Zcela ztuhlou hmotu
vymáčkněte opatrně
z vykrajovátka.

4.

Otvorem
protáhněte
šňůrku nebo
mašli a zafixujte
uzlíkem.
Pokud máte
starší, už
nepotřebná
vykrajovátka,
můžete je zavěsit
ven i s náplní.
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AKTUÁLNĚ

Máme řešení vašich

JARNÍCH
PROBLÉMŮ!

Může se jednat buď
o smutnice, nebo o molice.
Obou se zbavíte postřikem
rostlin přípravkem Substral
Careo rozprašovač
na okrasné rostliny.
Postřik se provádí
na postiženou
rostlinu. Pokud
vyletují smutnice
ze substrátu,
lze použít Careo
koncentrát jako
zálivku.

Lze na jaře provést desinfekci
půdy ve skleníku?
Ano, ale pokud použijeme dusíkaté
vápno, nesmíme následující tři až čtyři
týdny nic vysévat. Tento přípravek totiž
ničí i semena plevelů,
a tak by mohl poškodit
klíční rostliny například
ředkviček. Pokud
chcete mít jistotu,
že účinky přípravku
již odezněly, vysejte
semínka řeřichy
– pokud vyrostou
všechny a nebudou
nijak deformované,
můžete začít sít
ostatní plodiny.

Na trávníku se mi po
zimě vždy objeví podivná
růžová plíseň. Co s tím?
Jedná se o plíseň sněžnou.
Doporučujeme na podzim méně
hnojit dusíkem a včas přejít
na podzimní hnojiva s vyšším
obsahem draslíku. Napadenou
plochu lze na jaře ošetřit
přípravkem Ortiva a poškozená
místa přihnojit regeneračním
hnojivem Substral na trávník,
které rychle doplní poškozeným
rostlinám živiny a dostane trávník
do kondice. Místa, kde byl trávník
silně poškozen, bude třeba dosít
regenerační travní směsí.

Na orchidejích
i jiných
pokojových
květinách se
objevily
malé hnědé
pukličky.
Jak se jich
zbavíme?
Jedná se o napadení
nebezpečným škůdcem
– puklicí. Ošetření
přípravkem Careo
granulát bude asi
nejvhodnější právě
proto, že orchideje
budou schopny tento
přípravek přijmout.
Přípravek dlouhodobě
působí v rostlině a hubí
savé a žravé škůdce.
Puklice jsou velice
úporné a musí se
zasáhnout proti všem
vývojovým stupňům.
Text: David Brom, Jiří Janeček; foto: ZC s.r.o. a Agro CS a.s.

V bytě mi létá velké
množství drobných
mušek. Nevím,
jestli vylétávají
z půdy v květináčích
nebo vegetují na
rostlinách…
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Při pěstování paprik se
mi stává, že některé
malé rostlinky vyklíčí
a pak najednou leží
na substrátu
a uhynou.
Jedná se chorobu známou
jako padání klíčních rostlin.
Vzniká napadením rostlin
infekcí přítomnou v půdě.
Doporučujeme před
výsevem desinfikovat
půdu biologickým
přípravkem Polyversum,
případně substrát před výsevem propařit v cedníku nad
párou nebo v plastovém sáčku v mikrovlnné troubě.

Jaký význam mají
pro mladé rostliny
mykorhizní houby?

Je možné
nějak podpořit
rostliny po výsevu
semen, aby rostly
rychleji?
Určitě lze například
mladé rostlinky
pravidelně zalévat
stimulátorem růstu
Rosteto, který
obsahuje velké
množství huminových
kyselin a tak pomáhá
zakořeňování a růstu
mladých rostlin.

Mohu nějak
ošetřovat
jabloně? V loňském
roce jsme
měli hodně
červivá jablka.
Využít lze přípravek
Jarní souprava, který ničí
přezimující stádia škůdců
ukrytá v kůře stromů –
jak přezimující dospělce,
tak i larvy a vajíčka. Dále
lze provést desinfekční
postřik přípravkem
Kocide proti strupovitosti.

Významně podpoří růst
kořenového systému
rostlin a ochrání kořeny
před patogenními
houbami. Proto sazenice
lépe prokoření substrát
a při přesazení do volné
půdy rychleji rostou
a odolávají stresu.

Kdy máme ošetřit broskvoně
proti kadeřavosti?
Ideálně v době, kdy se začnou nalévat
vrcholové pupeny na konci větví. To
může být již v únoru při prvních teplých
dnech. Použijeme přípravek Kocide
nebo Champion, případně Delan nebo
Syllit. Stromek kompletně postříkáme
do skanutí.
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Sdružení zahradnických center, skupina
českých spolupracujících zahradnických firem
Teplice
Most

Bakov nad Jizerou
Jičín

Líbeznice

 zaručená odbornost
 nejvyšší kvalita
 česká tradice

Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov

Zahradnictví Dvořák a syn

FLORA GARDEN s.r.o.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

www.dvorakasyn.cz
 Stanová ulice, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
 areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

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

www.zahradnictvilibeznice.cz
 Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844

Chládek – zahradnické centrum

Zahrada Lisý s.r.o.

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

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

AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
 Staročernská 200
530 03 Pardubice – Černá za Bory
Tel.: 466 616 193

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

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
www.brabeczc.cz
 Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066

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

www.szc.cz
oprava_IV_obalky.indd 28
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