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Zahrada
bez zahrady

Macešky

v dobré společnosti

Zahradnický ro(c)k:

predjarí
ˇ ˇ

Vysejte si naše
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Zahra
Omlouváme se za ten obhroublý výraz, ale prostě si myslíme, že lépe se to vyjádřit
nedá: terasa či balkon, krásné na pohled a plné rostlin, které nebudou jen pro
okrasu, ale i pro dobrou chuť. Mezi pelargoniemi a oleandry se totiž můžou vyjímat
i rajčata, papriky a jiná zelenina, která se výtečně hodí k letnímu grilování nebo
lehké víkendové večeři. Letos vás takovou zahradou bez zahrady provedeme
a v každém ročním období vám přineseme dobré rady a tipy, jak zahradu na terase
či na balkoně založit a jak se o ni starat.

Terasa
ežrán í
ks

2

předjaří 2017

Text: (red); foto: GAP Photos

zahrada bez zahrady

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

Vrchní díl

Průhledný miniskleník
s větracím otvorem pro
regulaci vlhkosti při pěstování.

Předjaří – začínáme
s pěstováním

Ještě to bude sice chvilku trvat,
než se to na terase zazelená, ale
leccos můžete uspíšit: zkuste si
předpěstovat vlastní rajčata či
papriky a vysít první ředkvičky
nebo salát do miniskleníčků na
parapetu! Doporučujeme zejména
produkty elho Green Basics
z recyklovaného plastu.

Spodní díl

Miska zajišťuje dostatečnou
vláhu a jednoduché zalévání
pro zdravý růst.

Naše
TIPY
Keramzit funguje
jako substrát, drenáž
i jako dekorace.
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Pálivé papriky jsou
nepostradatelným doplňkem
v každé kuchyni a hodí se
i pro pěstování v nádobách.

Dlouhodobé FLORIA Hnojivo pro
celou zahradu postupně uvolňuje
živiny po dobu až čtyř měsíců.
AGRO Substrát pro
řízkování je svým
nízkým obsahem
živin ideální pro
snadné zakořenění
a vzejití nových
výpěstků.

Text: (red); foto: Dreamstime, ELHO a archiv výrobců

Podmiska

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

Chcete-li proměnit svůj balkon nebo terasu v užitkovou zahrádku se zeleninou a třeba i drobným
ovocem "jen tak na chuť", nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným a začněte včas! Máme pro
vás pár tipů na osvědčené kousky z našich zahradnických center, které by se vám při vašem
snažení mohly hodit.

Až se trochu oteplí a nebudou
hrozit silnější mrazy, můžete
pokračovat v pěstování na terase.
Loňskou novinkou v naší nabídce
je pěstební stůl ze stejné řady, který
můžete využít jak pro pěstování
zeleniny, tak okrasných rostlin.

Stůl

ím multifunkčním
Stůl na pěstování je ideáln
na balkoně.
pomocníkem pro pěstování
o plastu
✓ vyroben z recyklovanéh
ka 65 cm
výš
✓ rozměry 75 × 36 cm,
y pro větší pevnost
tuh
výz
lní
✓ obsahuje i speciá
✓ v hnědé a zelené barvě

Víko
Díky plastovému průhlednému víku ochr
áníte
svou zahrádku proti povětrnostním vlivů
m nebo
nechtěné návštěvě ptáků.
✓ speciální filtr ochrání rostliny před
silným
slunečním zářením
✓ ventilační záklapky umožňují prou
dění
čerstvého vzduchu
✓ lze použít i na XXL truhlík Elho o délc
e 80 cm

Kolekce semen SEMO Jedlé květy
s druhy určenými speciálně pro využití
v kuchyni (lichořeřišnice, cuketa,
miniviolka).

Tepelně zpracovaná lehká
vulkanická hornina s velkou
pórovitostí – AGRO Perlit
– se využívá pro výsev
a zakořeňování rostlin.
Provzdušňuje
půdu, upravuje
vlhkost
a usnadňuje
vstřebávání živin.

Rukavice Rosteto speciálně
vytvořené pro práci na zahradě
a s rostlinami nesnižují cit v prstech
a brání vyklouznutí
nářadí z ruky.

Zpravodaj
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Zahrada bez zahrady

Není salát

jako sa
lá
t

Salát je jednou z nejčasnějších zelenin, které můžeme sklízet nejen ve skleníku a na záhonu,
ale také z nádob při pěstování na balkoně či terase. Určitě jste si už všimli, že tato listová
zelenina je velmi proměnlivá – kromě nejoblíbenějšího hlávkového salátu existuje celá řada
dalších druhů, které můžete využít v kuchyni prakticky až do podzimu. Jejich výhodou totiž je,
že nevyhánějí do květu, takže je lze vysévat průběžně po celou sezonu.
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Hlávkový salát

Ledový salát

Batavia

Chřestový salát

Lollo rosso, Lollo biondo
(kadeřavý salát)

Dubáček (trháček)

Štěrbák (endivie)

Polníček

✓ mnoho druhů, odlišné tvarem listů i barvou
✓ lze pěstovat celoročně
✓ konzumuje se hlavně čerstvý,
nejchutnější je střed
✓ červeně druhy obsahují více karotenu

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

✓ světle zelené, mírně kadeřavé listy,
bílý, silný košťál
✓ listy se používají jako listový salát
s postupným sběrem listů
✓ stonek se tepelně upravuje jako
chřest, chutný i za syrova

Římský salát

✓ vzhledem se podobá čínskému zelí
✓ konzumuje se čerstvý i tepelně
upravený

✓ nenáročný na skladování
✓ v chladnu vydrží až dva týdny
✓ není vhodný k tepelné úpravě

✓ nový typ ledového salátu
✓ není tak křupavý
✓ v zelené a červené variantě

✓ druh příbuzný čekance, nemá
nahořklou chuť
✓ podává se jako klasický hlávkový
salát se zálivkou
✓ bílá varianta má sladší chuť, Lollo
rosso je nahořklé

✓ je příbuzný čekance, nahořklý
✓ sklízí se až do zimy
✓ zimní druh má tmavě zelené listy,
letní má listy protáhlé

Plastový sázecí kolík k předpichování
děr do zeminy při sázení rostlin.
Rašelinové tablety (jiffy) k předpěstování
sazenic po přidání do vody rychle nabobtnají
a jsou připraveny k výsevu. Vzešlé rostliny se vysazují
do půdy i s tabletami, které se časem rozpadnou.

Co můžete
potřebovat...

✓ velmi lahodný, křehký salát, chutí
připomíná vlašské ořechy
✓ listy neustále dorůstají, sklízí se
průběžně
✓ rychle uvadá, určen k rychlé spotřebě

✓ pěstuje se od října do března
✓ jemná, mírně oříšková chuť
✓ čerstvě zelená, živá barva

Minipařeniště KOMPLET
pro předpěstování
či pěstování rostlin.
Jeho součástí je
sadbovač s 24 otvory.
Miniskleník s ventilací je vhodný
k předpěstování či pěstování
rostlinného materiálu – pro
předpěstování sazenic, pěstování
kaktusů či řízkování rostlin.
Zpravodaj
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Farm Shop

Nechte se
okouzlit

čajem!

Zasloužené chvíle relaxace po práci, ať už na zahradě nebo v zaměstnání, si nemusíte zpříjemnit
vždy jen kávou, zkuste si místo ní uvařit čaj! V nabídce našich zahradnických center nyní najdete
nově dvě značky – jejich výrobky jsou tak různé, jak různé jsou země, ze kterých pocházejí…

Vůně
exotického
Ceylonu
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Text a foto: Sonnentor a Basilur Tea

P

řeměnit 5 000 let starý nápoj oblíbený
po celém světě v nápoj vytříbený a prvotřídní je skutek zasluhující si pozornost každého jedince. Basilur Tea je společnost, která se tímto pozoruhodným skutkem
pyšní. Inovativní čajové produkty neobyčejné kvality jsou dodávány přímo z místa, kde
se čaj pěstuje – z Cejlonu, a k nám je dováží
společnost MIX-TEE velkoobchod, s.r.o.
Basilur je čaj v dekorativních plechovkách
a v papírových obalech vysoké kvality, nesrovnatelných a jedinečných tvarů a uměleckých designů obsahující znamenité čajové směsi. Všechny jsou dodávány v obalech
s tzv. zipem, umožňujícím opakované uzavírání sáčku s čajem.
Naše sympatie rozhodně zasluhuje skutečnost, že firma Basilur v rámci svých podnikatelských aktivit významně podporuje
růst životní úrovně na Srí Lance, a to formou přímé podpory konkrétních projektů,
nasměrovaných například do oblasti školství a sociální péče.

Z domácích
polí
a zahrad

P
Užijte si aktivní
zimní den se směsí
Zimní pohoda.
Díky koření, ovoci
a květům téměř
zapomenete na
sníh a chlad.

římá a poctivá spolupráce s biopěstiteli, vysoký podíl ruční práce
a jednání v duchu trvalé udržitelnosti, to je filozofie česko-rakouské firmy
SONNENTOR z Čejkovic na jižní Moravě.
Do sypaných i porcovaných čajů pou žívá
stejně kvalitní suroviny bez reziduí, umělých aromat či jiných aditiv. Suroviny se
suší přímo u biopěstitelů SONNENTORU,
čímž se zvyšuje přidaná hodnota produktu, který si zároveň zachová cenné látky
a vlastní aroma. Suroviny pocházejí od
více než 250 biopěstitelů převážně z České
republiky či Rakouska. Z vysokohorských
políček z oblasti Darjeelingu v Indii a ze
střední Číny dováží SONNENTOR pravý
čaj. Mimo jiné také pečlivě dbá na to, aby
nebyla zneužita dětská práce a biopěstitelé byli soběstační ve vztahu ke svým rodinám. K souladu s přírodou neodmyslitelně
patří biologicky rozložitelné materiály.

Hana Stárková
Zahradnictví Dvořák
a syn, Teplice
Luxusní směs Basilur Winter obsahuje vysoce
kvalitní černý čaj Orange Pekoe v kombinaci
s brusinkami a vždy vás příjemně zahřeje na
těle a pohladí na duši.

Chuť a kvalitu
výsledného nápoje
ovlivňuje i teplota vody,
kterou se čaj zalévá.
Například pro zelený čaj
se používá voda o teplotě
okolo 80 ˚C, černý nebo
ovocný čaj zalijte vodou
okolo 100 ˚C.

Zpravodaj
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semena

bestsellery
Vysejte si naše

Také každé jaro stojíte bezradně před našimi stojany s nepřeberným
množstvím semen v barevných sáčcích a nevíte, jakou zeleninu či jakou
konkrétní odrůdu zvolit? Připravili jsme pro vás přehled našich
20 bestsellerů – nejprodávanějších druhů a odrůd zeleniny a bylinek.

Petržel naťová Kadeřavá

Petržel kořenová Hanácká

Hrách zahradní Cetris

Fazol keříčkový zelený Gusty

Okurka salátovka Linda F1 Mix pole

Okurka nakládačka Regina F1 hr

Cibule jarní Všetana žlutá

Ředkvička červená Cherry Belle

Rajče tyčkové Tornádo F1

✓ jedna z nejdelikátnějších
francouzských odrůd
✓ tenké lahůdkové lusky bez vnitřní
pergamenové vrstvy

✓ osvědčená poloraná odrůda pro
pěstování z jarních výsevů i ze sazečky
✓ dužnina bílá až nažloutlá, pevná
✓ chuť jemně nasládlá
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✓ podzimní sklizeň bez natě
✓ pro přímé zpracování i skladování
✓ do středně těžkých až lehčích půd

✓ středně pozdní hybrid pro polní pěstování
✓ bujný vzrůst
✓ plody menší, sytě tmavozelené, štíhlé,
geneticky nehořké

✓ raná, kulatá odrůda jasně červené
barvy
✓ vynikající chuť
✓ lze vysévat a sklízet přes léto

✓ polopozdní, drobnozrnná odrůda
✓ pevné, podklesávající lodyhy, které
se nevětví
✓ vhodná i pro mražení a konzervování

✓ plody s hrubými bílými ostny,
přerůstají jen pomalu
✓ bujný růst a mohutný kořenový systém
✓ tolerantní k plísni okurkové

✓ poloraný hybrid s univerzálním
použitím
✓ plody o hmotnosti 80–100 g jsou
kulovité až ploše kulovité, tmavočervené
✓ vyžaduje vyrovnaný vláhový režim

Text a foto: SEMO

✓ bujně rostoucí odrůda naťové petržele
✓ po seříznutí velmi rychle obrůstá
✓ vůči chorobám odolná, dobře
odolává suchu

Bestsel
l er
–
best cele

r

Paprika Amy

Mrkev karotka NECTAR F1

Celer bulvový Maxim

✓ raná odrůda středního až nižšího
vzrůstu, zejména do fóliovníků
✓ plod bělozelený, tlustostěnný,
v botanické zralosti zářivě červený
✓ velmi příjemná, šťavnatá chuť

✓ raná odrůda
✓ kořeny válcovité, tupě ukončené
s velmi dobrým vybarvením

Řepa salátová Červená kulatá

Pažitka Pražská

✓ raná, vysoce výnosná odrůda velmi
vhodná k rychlení
✓ listy silnější, delší, tmavozelené,
ostřejší chuti
✓ při polním pěstování až sedm sklizní

✓ supersladká kukuřice
✓ raná odrůda s výbornými chuťovými
vlastnostmi

Řeřicha zahradní Dánská

Tykev plazivá Hokkaido orange

Špenát Matador

Majoránka Marietta

Bazalka pravá salátová
Lettuce Leaf

Kopr Mamut

✓ výnosná polopozdní odrůda
✓ bulva kulovitá s intenzivně fialovým
povrchem
✓ jemná, krvavě červená dužnina
se širokými, světlejšími pruhy

✓ jemná listová zelenina vhodná
k rychlení
✓ sklizeň 7–14 dní od výsevu

✓ silně aromatická
✓ vyžaduje teplejší polohy
a hlinité půdy

✓ jasně oranžové plody s vysokým
podílem dužniny
✓ všestranně využitelná

✓ širokolistá bujně rostoucí odrůda
✓ listy světle zelené barvy, velké,
široce oválné

✓ výnosná odrůda bujného vzrůstu
s hladkými bulvami
✓ odolná k vybíhání do květu
a k septorióze
✓ dobře skladovatelná

Kukuřice cukrová Agnes

✓ osvědčená odrůda tmavolistého
špenátu
✓ lze použít pro podzimní i jarní výsev
✓ spolehlivě přezimuje

✓ velmi vzrůstná odrůda
✓ vysoký výnos zelené hmoty
✓ list tmavě zelený s výrazně kořeněnou
vůní a chutí

Zpravodaj 11

Fauna

O včele medonosné je možné bez nadsázky říct, že je to nejmenší,
nejpilnější a také nejužitečnější chovaný tvor. Jen díky včelám se
můžeme těšit z květů a sklízet úrodu. Včely jsou ale výjimečné
i v jiném ohledu. Říká se, že každého je možné nahradit. Pro včely
to však neplatí – jsou skutečně nenahraditelné!

Hýčkejte si

včely

A

lbert Einstein jednou řekl, že po
kud vymřou včely, vymře do čtyř
let i lidstvo. Včely totiž opylují
asi 85 procent kvetoucích rostlin, což
je zhruba 170 tisíc rostlinných druhů,
z nichž se 40 tisíc bez včel vůbec ne
obejde. Včely tak přímo ovlivňují eko
nomiku potravin, konkrétně v Evropě
na včelách závisí 76 procent potravino
vé produkce. Naše země sice patří v ob
lasti včelařství mezi celosvětovou špič
ku, přesto je důležité každé včelstvo.

Kde bydlí včely
Každý ví, že včely bydlí v úlu, ne kaž
dý ale najde odvahu stát se včelařem.
Kromě včely medonosné existují také
další druhy včel, kterým se souhrnně
říká včely samotářky a kterým může
me na klidné a suché místo nainstalo
vat domeček. Jedná se sice jen o dopl
něk do bylinných a keřových výsadeb,
které mají být hlavním lákadlem pro
včely, i ten se ale počítá.

Bát se, či nebát?
Včelího bodnutí není třeba se bát.
Česká včela kraňská se totiž kromě
mnoha jiných dobrých vlastností vy
značuje mírností a malou bodavostí.
Podle včelařů je možné si ji dokonce
i pohladit. Hrůzu v očích vyvolává
také rojení včel. Rojové včely jsou ale
mírné a nemají tendenci útočit, proto
že nepociťují potřebu chránit svůj úl.
Navíc jsou nasycené zásobou medu,
a tudíž méně agresivní.

Text: Zdeňka Zienertová; foto: Jiří Cafourek a Dreamstime

Staročeské strdí
Med vzniká ze sladkých rostlinných
šťáv (z nektaru z květů a medovice ze
stromů), k nimž včely přidávají výměš
ky svých vnitřních žláz. Po uložení této
sladiny do plástve dochází k odpařová
ní vody a po dosažení 17% vlhkosti je
vzniklý zahuštěný med zavíčkován.
Vedle ovoce je med nejstarší sladi
dlo na zemi. Kromě cukrů obsahuje
významné množství draslíku, vodu,
řadu kyselin, nepatrné množství bíl
kovin a něco dalších minerálních
látek. Nacházejí se v něm i vitaminy,
avšak poskrovnu.
Med má antibakteriální účinky a je
účinný při hojení vnějších poraně
ní a popálenin. Lžičkou medu je také
možné vyřešit nespavost. Kromě medu
člověk od včel získává i vosk, mateří
kašičku, propolis, pyl a včelí jed.
Různé medy se od sebe mohou lišit
barvou, a to od světle žluté až po tma

vě hnědou, podle rostlin, z kterých
pocházejí. Medy všech barev jsou ale
stejně hodnotné.

Ze života včel
✓ Včely pocházejí z Afriky. V součas
nosti wje v Evropě jediným společen
sky žijícím druhem včela medonosná
a u nás je oficiálně chovaná včela me
donosná kraňská.
✓ Včely žijí v organizovaných spole
čenstvech – včelstvech, která čítají
v zimě 10 tisíc a v létě až 50 tisíc jedin
ců. Každé včelstvo tvoří matka, tisíce
dělnic a omezené množství trubců. Ve
včelstvu panuje přísná dělba práce
a dokonalá spolupráce.
✓ Včelí matka žije tři až pět let, děl
nice, které se líhnou na jaře, jen asi
šest týdnů a dělnice, které se líhnou
po letním slunovratu, se dožívají až
devíti měsíců. Trubci žijí 20–50 dnů,
záleží na úspěšnosti při oplozování
matky – úspěšný trubec po oplození
ihned umírá.
✓ Za den může jedna včela navštívit
až 30 tisíc květů, jedno včelstvo je tak
schopné opylit denně miliony květů.
Na 1 kg medu musejí včely nasbírat tři
litry nektaru. Za příznivých podmí
nek dokáže včelstvo vyprodukovat za
sezonu až 60 kg medu, obvyklý výnos
je ale 25 kg.

Medonosné
rostliny
kvetoucí zjara
Včelám je možné pomoci výsadbou
pylodárných a nektarodárných rostlin.
Zvláště keře a stromy poskytující pyl
v předjaří či později kvetoucí rostliny
jim usnadní život.
✓ Primula veris (prvosenka)
✓ Crocus vernus (šafrán jarní)
✓ Aurinia saxatilis (tařice skalní)
✓ Galanthus nivalis (sněženka předjarní)
✓ Iberis semperflorens (iberka vždyzelená)
✓ Vinca minor (barvínek menší)
✓ Pulsatilla vulgaris (koniklec obecný)
✓ Daphne mezereum (lýkovec jedovatý)
✓ Ulmus (jilm)
✓ Pieris japonica (pieris japonský)
✓ Chimonanthus praecox (zimokvět časný)
✓ Taxus baccata (tis červený)
✓ Alnus glutinosa (olše lepkavá)
✓ Corylopsis spicata (lískovníček klasnatý)
✓ Jasminum nudiflorum (jasmín nahokvětý)
✓ Salix caprea (vrba jíva)
✓ Corylus (líska)
✓ Cornus mas (dřín obecný)
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Macešky

v dobré společnosti
Hned jak z našich pultů
zmizí vánoční zboží,
začneme vás pomalu
připravovat na to, že
konec zimy se blíží. Sice
budeme muset ještě
několikrát otočit týdenní list
v kalendáři, ale jakmile se
začnou dny prodlužovat a ze
strání ubývat sníh, bude
jaro za dveřmi. A s ním
první petrklíče, macešky
a rychlené cibuloviny –
právě to jsou rostliny,
kterým patří předjarní
scéna. Tentokrát pro vás
máme pár inspirací pro
smíšené výsadby macešek
a rychlených cibulovin.

Harmonie:

Společnost modřencům Saffier
dělají stejně barevné macešky,
doplňkem výsadby je polehavá tařička
14 předjaří 2017

Text: (red); foto: iBulb

řebčík kostkovaný
s podobně barevnými
maceškami

Kompozice

s doplňkovými barvami,
fialovou a modrou,
zahrnuje macešky,
hyacinty a modré
sasanky

Pro přihnojení cibulovin
vysazených na jaře
použijte AGRO OM
Hnojivo pro cibuli
a česnek – rostliny
budou zásobeny
potřebnými živinami
až 60 dní.

Sníh , chlad, modré nebe: kombinace bílých tulipánů, modrých hyacintů
a macešek, které mají od každého trochu

Oheň a led:

žlutá a oranžová kontrastují
s chladivými tóny bílo-fialových
macešek

Nostalgie: starorůžová barva macešek
a modřence, typické cibuloviny starých
venkovských zahrad
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floristika

V lidském životě je řada šťastných
i méně veselých okamžiků, které jsou
více či méně spojeny s oslavou. Ať už
jde o narození dítěte, životní jubileum,
svatbu či úmrtí. Květina je dárkem, kterým
nelze nic zkazit – potěší ženu, překvapí
muže, vyjádří dík, úctu či soustrast.
V našem seriálu si letos představíme
různé příležitosti, ke kterým je vhodné
věnovat květinu, a pro inspiraci vám
ukážeme, co všechno je možné z řezaných
květin vytvořit. První díl je věnován asi
nejradostnějšímu okamžiku v životě –
narození dítěte.

Řek
n

16 předjaří 2017

...
ou

to květin
ěte

Text: (red); foto a aranžmá: Eliška Lisá, Zahrada Lisý Králův Dvůr, Dreamstime

Vítání na svět

S

amozřejmě že čerstvé mamince
můžete přinést obyčejnou kytici
z květin, které má ráda, proč ale
květinou nevyjádřit, že zároveň vítáte na svět jejího potomka? V době,
kdy vám budeme kytici vázat, je dobré vědět, zda se narodil chlapec, nebo
holčička – podle toho budeme vybírat
i barvy.
Posledním trendem je zakomponování
hračky nebo drobného dárku pro novorozence přímo do kytice – může to být
dudlík, pískací hračka, plyšák nebo třeba bačkůrky. Vymyslet můžeme i různé
variace – do srdce z bílých chryzantém
můžeme přidat obálku s přáním, dupačky anebo nechat jen vyniknout květiny. Možností je celá řada – přijďte se
s námi poradit a odneste si od nás originální a vtipný květinový dárek!

Jitka Krausová,
Zahradnictví Dvořák
a syn

Narození dítěte je jistě
jedním z nejradostnějších
okamžiků v životě všech
rodičů. Nechte květiny
vyjádřit radost za vás!
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kalendář

Zahradnický ro(c)k:

předjaří

Netkaná textilie chrání

Některé choulostivější druhy stálezelených dřevin je
vhodné chránit před účinky holomrazů zakrytím bílou
netkanou textilií. Vybereme si ten druh, který je díky
vyšší gramáži určen speciálně pro zimní ochranu.
Textilie poslouží také jako stínicí prostředek proti
ostrému zimnímu slunci, které může zejména na
konci zimy poškodit silnější listy rododendronů, kalin
a dalších stálezelených druhů.

Cibuloviny v zimě

Cibuloviny vysazené na podzim do
nádob a přečkávající zimu venku jsou
vystaveny kolísání teplot, zejména
svítí-li přes den slunce. Nádoby je
proto vhodné umístit co nejtěsněji
k sobě do chráněného rohu nebo
těsně ke zdi domu a opatřit proti
silným mrazům vhodným krytem.
Ideální je vložit nádoby do větší
přepravky a vyplnit prostor suchým
listím. Přikrývka netkanou textilií
zabrání promáčení půdy a možnému
zahnívání cibulí.

Preventivně proti
rzi hrušňové

Typické žlutohnědé skvrny
objevující se už v červnu na listech
hrušní způsobuje rez hrušňová,
která přežívá zimu na větvích
jalovců (viz obrázek). Spory
této houby se v létě uvolňují
z hnědých struktur na spodní
straně listů a v zimě vytvářejí na
větvích jalovců velké útvary, kde
houba přežívá. Na jaře tyto útvary
praskají a uvolňují spory, které se šíří
větrem do okruhu několika kilometrů a napadají
právě rašící hrušně. Nejvhodnější ochranou je vymýcení jalovců
nebo alespoň odstranění napadených větví a preventivní postřik
hrušní proti houbovým chorobám těsně před rašením.
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Rododendrony
nemrznou

Nezapomeňte!

Stálezelené dřeviny
přečkávají zimu ve
fázi vegetačního klidu.
Dostatečná zálivka na
podzim jim pomůže nejtěžší
období překlenout, za
bezmrazého počasí ji můžeme
zopakovat. Svěšené listy, které
by v průběhu vegetace byly jasnou
známkou nedostatku vláhy, jsou však
během zimy pouze obranným opatřením rostliny, která se snaží
snížit transpiraci. Většinou se tak stane při silných mrazech, nejde
však o poškození.

Čas pro
výsev rajčat

Do výsevních misek nebo
sadbovačů vyséváme koncem
měsíce také rajčata. Vyséváme
do výsevního substrátu nebo
směsi kompostu a písku či
perlitu do hloubky kolem
5 mm. Výsevy umístíme na
světlé, teplé místo, teplota
by však neměla přesáhnout
20 °C. Jakmile děložní lístky
semenáčků dosáhnou vodorovné polohy,
přepícháme je do malých květináčů.
Máme-li dostatek semen a místa, můžeme
vysévat přímo do květináčů dvě až tři
semena a po vzejití vyjednotit.

Zdroj: Zahradnický kalendář; foto: Dreamstime

Jak vydrží tulipány ve váze déle

Jen málokdo odolá
a nepřinese si domů
kytici tulipánů, které
předznamenávají
blížící se jaro. Aby
vydržely ve váze co
nejdéle, je třeba:
✓ vybírat při nákupu
květiny s poupaty,
na nichž už je
vidět barva květů.
V opačném případě
jsou květy nezralé
a nevyvinou se
✓ před vložením do
vázy stonky znovu
seříznout ostrým
nožem a znovu
seříznutí opakovat,
jakmile řezné rány ve vodě po několika dnech zhnědnou
✓ denně vyměňovat vodu ve váze
✓ kombinovat tulipány s jinými rostlinami s vědomím, že tulipány ve
váze dál rostou. Pěkně vypadají například z březovými větvičkami
✓ čistě tulipánovou kytici umístit do krátké, kulaté vázy, aby se mohly
stonky ohnout a vytvořit bohatou hmotu
✓ umístit vázu do chladnější místnosti, případně ji přemístit alespoň
na noc, pak vydrží tulipány týden až deset dní.

✓ vysejeme trvalky, které ke klíčení
potřebují projít chladným obdobím
✓ před ostrým zimním sluncem chráníme
na podzim vysazené stálezelené
dřeviny
✓ sloupovité nebo rozložité jehličnany
svážeme, aby se pod tíhou mokrého
sněhu nerozklesly
✓ rychlené cibuloviny umístíme na
chladnější, světlé místo, ale ne na
přímé slunce, a pravidelně zaléváme
✓ přezimující nádobové rostliny příliš
nezaléváme, vlhký substrát způsobuje
zahnívání kořenů
✓ do misky za okno vysejeme řeřichu
jako zdroj vitaminů
✓ sníh z chemicky neošetřeného
chodníku rozhodíme pod stromy nebo
na záhony
✓ užitečné ptactvo přikrmujeme pouze
za mrazů a souvislé sněhové pokrývky
✓ za mírného počasí prosvětlíme koruny
starších jabloní a hrušní
✓ v nevytápěném skleníku můžeme
hluboko zrýt půdu
✓ slabě přihnojíme pokojové rostliny,
které kvetou (kolopejka, africké fialky,
begonie aj.)
✓ živý vánoční stromek postupně
přivykáme na venkovní teplotu
✓ zmrzlý trávník bez sněhové pokrývky
nesešlapáváme
✓ zkontrolujeme loni vysazené trvalky
a přišlápneme, pokud je mráz vytáhnul
z půdy
✓ odstraníme suché a poškozené výhony
dřevin
✓ přezimující pelargonie přeneseme na
světlé a teplé místo v interiéru
✓ oleandr můžeme zmladit hlubším
řezem
✓ kontrolujeme přezimující balkonové
rostliny, v případě výskytu škůdců
ošetříme
✓ za bezmrazého počasí zryjeme záhony
pro ranou výsadbu
✓ provedeme řez angreštu a rybízu,
koncem února také základní řez
jabloní a hrušní
✓ loni založený kompost převrstvíme
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I když nemáte zahradu, kde byste mohli v záhonech
pěstovat ovoce či zeleninu, můžete si vypěstovat vlastní
rajčata, papriky, saláty, ředkvičky, lilek či okurky. Rostlinám
se totiž bude dařit také na terase nebo na balkoně, pokud
jim k tomu připravíte vhodné podmínky – dostatek slunce,
prostor pro kořeny, živiny a vodu. Naším tipem jsou
velkoobjemové samozavlažovací truhlíky, které uspokojí
potřebu dostatečného zálivky i v létě, kdy může substrát
v běžných nádobách během dne velmi rychle vyschnout.

Zelenina

bez záhonu

Samozavlažovací

tr

uhlíky Berberis
✓ velkoobjemov
é samozavlažova
cí
truhlíky
✓ podle typu m
ají uvnitř jednu
až tři
samostatné nádo
by
✓ zásoba vody
až 18 litrů
✓ hladinoměr si
gnalizuje množs
tví
vody v truhlíku
✓ doplňková ko
lečka pro snadně
jší
manipulaci
✓ lze doplnit op
oru pro rostliny

Zdravé a chutné plody z vlastní zahrádky

20 předjaří 2017

Co lze pěstovat
v samozavlažovacích truhlících?

✓ jarní zeleninu (ředkvičky, saláty,
řeřichu)
✓ bylinky
ta,
✓ plodovou zeleninu (papriky, rajča
okurky)
✓ kořenovou a košťálovou zeleninu
(kedlubny, mrkev)
✓ okrasné rostliny

Text: (red); foto: Plastia

Choroby z nedostatku živin se projevují u rostlin
všelijak. Jedním z nejčastějších problémů je
nedostatek vápníku, který způsobuje černání pupků
u rajčat a hnilobu špiček u paprik. Doporučujeme
proto již po šesti týdnech od výsadby začít pravidelně
přihnojovat. Nejlepší volbou
je kombinace dvousložkového
Kristalonu Zdravé rajče a paprika
a urychlovače hnojení Vitality
Komplex Rajče a paprika
v třítýdenním cyklu. V komplexní
výživě pokračujte až do doby,
kdy se plody začnou vybarvovat.

mazlíčci

Pamlsky, které neškodí
Špekáček, kus koláče, sladký rohlík… Přilepšujete podobně
svým domácím mazlíčkům? A víte, že jim tak škodíte? Potraviny,
které chutnají lidem, většinou chutnají i psům a kočkám,
ale to, co člověku neškodí, může zvířata přímo
ohrozit na životě. Pokud tedy neodoláte loudivým
psím očím nebo upřenému kočičímu pohledu,
dopřejte svým mazlíčkům alespoň něco zdravého.
V našich zahradnických centrech najdete
koutek s chovatelskými potřebami a mezi
nimi i pamlsky pro psy a kočky.

Pamlsky pro mazlíčky

✓ pomáhají odstranit
zubní plak
✓ neutralizují zápach z tlamy
✓ jsou obohaceny
o prospěšné vitaminy
či nenasycené mastné
aminokyseliny

Text a foto: Tommi CZ

pro
kočky

V

nabídce máme nyní nově výrobky od značky Wagg – vybírat
můžete z pečených pamlsků pro
radost z výcviku, pro dobrou pohyblivost či zažívání, pro zdravou pokožku a srst nebo recepturu pro štěňátka
a juniory. Najdete zde i lahodné masové pamlsky s redukovaným obsahem
tuku nebo pamlsky pro štěňata s kuřecím a jogurtem.
Pro odměnu své kočky můžete zvolit
některou z delikatesních pochoutek
obsahujících taurin pro podporu zdravého srdce a očí, Omega 3 pro zdravou
pokožku a lesklou srst. Konzervovány
jsou přidáním extraktu z rozmarýnu
a vitamínem E. Bez přidaného cukru, umělých barviv nebo aromat jsou
ideál ní pro každou příležitost.

pro
psy

Zpravodaj 21

trávník

Odstartujte

se
zelenou!
Také se vám trávník po zimě tak nějak
nepozdává? Vytratila se z něj zelená
barva a spíš než zelený pažit připomíná
horkem spálenou savanu? Uklidníme
vás – to je normální. Sníh a mráz trávníku
nijak neprospívají, ale pokud mu věnujete
v předjaří trochu pozornosti, brzy se vše
změní. K lepšímu!

Z

hruba na konci března, když roztaje sněhová pokrývka (pokud
nějaká byla) a teploty se začnou
šplhat nahoru, je na čase naplánovat
regeneraci trávníku a vybrat vhodné
hnojivo. Po zimě bývá trávník prořídlý
a jakoby bez života, tu a tam se objeví
mech nebo travní plsť. Alfou a omegou zdravého trávníku je vertikutace
– svislé prořezání drnu a vrchní vrstvy půdního profilu. Trávník je po radikálním prořezání zbaven nechtěné
zeleně, provzdušněn a připraven na
přísun živin.

Aby trávník po tomto razantním zásahu nestrádal a mohl rychle zregenerovat, je vhodné ho něčím povzbudit
a zacelit v něm vzniklá holá místa.
Jedna aplikace FLORIA Vertikutační směsi po prořezání plochy pomůže
trávníku v jeho celkové regeneraci.
Směs stačí rozhodit na travnatou plochu, pozvolna zalít a povrch udržovat
vlhký ještě alespoň 14 dní. Po této
době trávník posílí a umožní jeho
rychlejší užívání.

FLORIA trávníkové
hnojivo Hnojím
1× ročně je správnou
volbou pro každého.
Díky vyváženému
poměru živin
s postupným
uvolňováním po dobu
šesti měsíců šetří čas
a vy se nemusíte celou
sezónu starat o jeho
další výživu.

Hustý, zdravý trávník se bez
vertikutace neobejde. Provádějte ji
nejlépe brzy zjara, trávník do léta
rychle zregeneruje a plně využije
všechny dodané živiny.
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Text: (red); foto: Agro CS, Dreamstime

Lukáš Chladil,
Zahradnické centrum
Brabec s.r.o., Modřice

recepty

Salát s fazolemi a klíčky

ˇ

✓ 300 g fazolí mungo
✓ hrst mungo klíčků
✓ 2 batáty
✓ 1 velké mango
✓ hrst čerstvého koriandru
✓ 10 lžic olivového oleje
✓ 4 stroužky česneku
✓ 4 cherry rajčátka
✓ 1 zelená paprika
✓ 50 g pistácií
✓ limetková šťáva, sůl, pepř

Mungo fazole přes noc namočte, druhý
den je v nové vodě uvařte do změknutí.
Vodu slejte a nechte fazole vychladnout.
Česnek utřete s limetkovou šťávou a částí
olivového oleje. Batáty nakrájejte na
kostičky a na zbývajícím oleji orestujte.
Pak osolte, opepřete, přidejte směs
z limetky, oleje a česneku a dochuťte. Na
závěr přidejte pokrájené mango, rajče,
papriku, hrst mungových klíčků a každou
porci posypejte pistáciemi a koriandrem.

Hrachová pomazánka

Text: (red); foto: Dreamstime

✓ 250 g hrachu
✓ 1 cibule
✓ 2 stroužky česneku
✓ 2 lžíce olivového oleje
✓ 0,75 l vody
✓ jarní cibulka
✓ pečivo
✓ pepř, sůl
Hrách přes noc namočte. Na
oleji nechte zesklovatět cibulku,
přidejte posekaný česnek,
propláchnutý hrách a zalejte
vodou. Přiveďte k varu a vařte,
dokud hrách nezměkne. Pak
nechte vychladnout, krátce
rozmixujte tyčovým mixérem
a přidejte sůl a pepř. Před
podáváním namažte na bagetu
a ozdobte pokrájenou jarní
cibulkou, klíčky nebo bylinkami.
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Předjarní akce v našich zahradnických centrech
Chládek – zahradnické centrum

Zahradnické centrum Brabec s.r.o.

25. 1. Buďte trendy s minizahrádkou
(17–20 hod)

25. – 26. 2 Když jaro přichází ….

Praha 6

✓ příjemný večer plný inspirací
✓ přivítáme vás sklenkou sektu a budeme se těšit
na vaši kreativitu
✓ vytvoříte si vlastní minizahrádku
✓ rezervace předem zakoupením voucheru

11. – 12. 2. Víkend plný chutí a vůní
✓ poradenství a kompletní nabídka české
kosmetiky Ryor
✓ prezentace italských mýdel Nesti Dante
a bytových vůní
✓ ochutnávka a rozšířená nabídka bylinných čajů
Sonnentor
✓ speciální nabídka čokolády vyrobené ručně
naším šéfkuchařem

Modřice u Brna

✓ floristická show (10–12, 14–16 hod) – Jaromír
Kokeš, šestinásobný mistr České republiky;
Ladislava Sodomková, 3. místo Brněnská růže
2016; floristky Zahradnického centra Brabec
✓ workshop (9–17 hod) – výroba jarních dekorací
pod vedením zkušených floristek
✓ dětská dílnička (9–17 hod) – zábavné tvoření
pro děti
✓ ukázka tradičních řemesel

2017

✓ výstava řezaných tulipánů s hlasováním
o nejhezčí tulipán
✓ rozšířená nabídka orchidejí
✓ rozšířená nabídka jarních květin a cibulovin
✓ ochutnávka holandských lívanečků
✓ ochutnávka a nabídka holandských specialit

11. – 12. 3. Probouzení ovocné zahrady

✓ přednášky odborníků v 11 a 15 hodin na
téma jak správně zasadit ovocný stromek
a vypěstovat zdravé plody
✓ prezentace nářadí vhodného pro péči o ovocné
dřeviny s možností vyzkoušení nářadí
✓ ochutnávka pálenky z ovoce a moravských
marmelád

25. – 26. 3. Náš pěstitel, náš hrdina aneb
Jihočeský víkend
✓ přednášky našich odborníků v 11 a 15 hodin –
představení rostlin z naší okrasné školky a rady
pro pěstování okrasných dřevin
✓ poradenství vedoucího pěstitele naší školky
Ing. Jana Picha
✓ prezentace nářadí vhodného pro péči o okrasné
dřeviny s možností vyzkoušení
✓ ochutnávka jihočeských specialit

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov

18. – 19. 3. Vítání jara
✓ prodejní výstava řezaných tulipánů
✓ široký sortiment jarních dekorací
✓ tvořivá dílna pro děti

Králův Dvůr

17. – 19. 2. Rozkvetlý únor v Zahradě Lisý
✓ nejkrásnější pokojové rostliny
✓ prodejní výstava tulipánů
✓ široký sortiment jarních cibulovin
✓ tvoření s dětmi

AZ GARDEN s.r.o.
Pardubice

25. – 26. 2. Pestrobarevné jaro v Černé
✓ jarní symfonie ve vašich oknech
✓ rozmanitost tulipánů a cibulovin
✓ workshop - jarní kokebany

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice

25. – 26. 2. Tulipánový víkend
✓ prodejní výstava více než 50 druhů řezaných
tulipánů
✓ jarní inspirace
✓ prodej aranží od našich floristek
✓ spousta dobrot z naší kavárny

Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice

4. – 5. 2. Farmářský víkend
✓ vyzkoušejte dobroty, které jsme objevili
u regionálních producentů.

25. – 26. 2. Výstava cibulovin a jarních
vázaných kytic
✓ oblíbená prodejní výstava tulipánů a narcisů
✓ přehlídka šikovnosti našich floristek

11. – 12. 3. Jarní víkend
✓ rady, tipy a inspirace před startem nové sezony

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů (viz poslední strana Zpravodaje)
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Text: (red); foto: Dreamstime

25. – 26. 2. Holandsko všemi smysly

Zahrada Lisý s.r.o.

malí zahradníci

Seznamte se:

paprika
Vypěstuj si papriky
Pěstování paprik je jednoduché, ale musíš začít brzy,
už v lednu, protože semínka dlouho klíčí. Můžeš
vyzkoušet třeba miniskleníček, do kterého semena
vyseješ a postavíš ho na okno ve svém pokojíčku.

Může se
hodit...

T

aké doma ve skleníku nebo na terase pěstujete papriky? A chutnají ti? Ty sladké určitě, pálivé má
asi raději tatínek nebo je maminka přidává do jídla jako koření.
Paprika je velmi stará rostlina. Pochází ze střední a jižní Ameriky, kde
ji pěstovali indiáni. Plody pak sušili,
mleli na prášek a používali ho jako koření do jídel a nápojů. Věřili, že v sobě
skrývá „boha ohně“ – zejména pálivé
papriky. Látka, kvůli níž papriky pálí,
se jmenuje kapsaicin a je léčivá.

Text: (red); foto: Dreamstime a ZC s.r.o.

Luštík
aJája
Než vyseješ semínka paprik, nech je přes
noc namočené ve vodě. Zapisuj si, co děje
v miniskleníčku. Kdy se objevila první
zelená špička? A kdy se rozvinuly
dva lístky?
Zpravodaj 25
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do zahrady

Mám na zahradě již delší dobu skleník
a chtěl bych se zeptat, jestli musím měnit
zeminu v něm a jak často?
Pokud je skleník intenzivně využíván
a pěstujete v něm opravdu hodně, určitě
byste měl aspoň jednou za čtyři roky zeminu
vyměnit nebo ji částečně obnovit. Půda
totiž bude intenzivním pěstováním vyžilá.
Každý rok doporučujeme půdu ve skleníku
dezinfikovat například dusíkatým vápnem.
Toto hnojivo se v půdě rychle rozkládá a ničí
zárodky plísní a semena plevelů, která se
v půdě mohou vyskytovat. Mladé rostlinky pak
na začátku vegetace v takto ošetřené půdě
nic netrápí a velice
rychle narostou.
Protože dusíkaté
vápno ničí i semena,
je třeba ho aplikovat
s dostatečným
předstihem. Pokud
byste do ošetřené půdy
vysévali dříve než za
14 dnů, semena by
byla vápnem silně
poškozena.
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Choroba, kterou vaše broskvoň trpí, se jmen
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ové
houb
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ení,
zvětš
jejich
e
trujet
regis
vrcholových pupenech
To
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zálež
,
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v
již
klidně
být
může
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teplé počasí. Pokud se tedy pupeny nalijí, je
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m,
Thira
ošetřit strom přípravkem
po
a
zhrub
ikol,
Kupr
vkem
přípra
ošetření ještě
14 dnech od prvního postřiku.

Dá se nějak úspěšně bojovat proti hryzcům
na zahradě? Každý rok mi přes zimu sežerou
alespoň jeden strom a zahrada je přímo
poddolovaná…
Hryzec vodní patří mezi nevítané hosty našich
zahrad. Hloubí poměrně velké nory a někdy
dokonce vyhrne část zeminy na povrch, podobně
jako krtek. Tento hlodavec dokáže na zahradě
nadělat velkou paseku. Chutná mu skoro vše, co
na zahradě pěstujeme. Bohužel je velice ostražitý
a těžko se dá hubit. Nejhorší jsou škody způsobené
v zimních měsících na kořenech stromů. Hryzec
je často dokáže úplně sežrat a na jaře vytáhneme
ze země jen ohlodaný kůl. Kdo má s těmito
návštěvníky zkušenosti, často sází nové stromky do
jámy vyložené králíkařským pletivem, aby zabránil
hryzcům dostat se ke kořenům
mladých stromů. V zimě velice
ochotně přijímá i voskové
granule Norat ATG. Tyto granule
opatrně vložíme do aktivních nor
a pravidelně doplňujeme tak, jak
je hryzec odebírá. Pozor – na
granule nesmíme sahat rukou,
hryzec je velice citlivý na lidský
pach a nástrahu by pak odmítal.

Text: David Brom; foto: archiv výrobců
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Potřeboval bych poradit, jak úspěšně
zasáhnout proti zkrouceným listům na
broskvoni. Každý rok se s tím potýkáme
a broskvička nám roste dost pomalu.

Mám chatu u lesa a každý rok mi zvěř
okouše některé stromky. Kmínky jsem
obalil pletivem, ale potřeboval bych
ochránit i větve stromků.
Větve i kmeny lze proti
okusu zvěří chránit
přípravkem Aversol.
Nanáší se na kmeny stromů
nebo jejich větve a zvěř
je pak odpuzována jeho
repelentním účinkem. Lze
ho použít jak na jehličnaté,
tak na některé listnaté
stromy a keře.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jest
li existuje něco
účinného na puklice? Mám jich doma
na citroníku moc
a nemůžu se jich zbavit.

Červci a puklice jsou opravdu velice
úporní škůdci. Sají
na rostlinách stejně jako mšice, ale díky
svým obranným
voskovým pancířům je prakticky nem
ožné je zasáhnout
běžným insekticidem. Jediné možné
řešení je aplikace
Substral Careo Granulátu nebo inse
kticidních tyčinek.
Tento granulát nebo tyčinky se zapraví
do půdy a po dobu tří
měsíců rostlinu vyživují, zároveň s výživ
ou ale přijímá rostlina
kořeny i systémový insekticid. Ten je
rozváděn po celé
rostlině a následně si ho puklice nasa
je společně s potravou,
takže ji vlastně zničíme uvnitř jejího ochr
anného štítku.

Koupila jsme si krásnou
orchidej, a tak jsme se
chtěla zeptat, jak se o ni
mám starat, aby mi co
nejdéle kvetla?
Co mohu udělat pro to, aby mi vyklíčila všechna
semena? Někdy mi přijde, že semínka špatně
vzcházejí, a když už se objeví mladé rostlinky,
tak časem stejně zajdou.
Abyste byli při předpěstování sazenic spokojení
a úspěšní, musíte se řídit několika zásadami. Za
prvé je třeba zvolit kvalitní osivo od renomovaného
výrobce osiv. Za druhé je dobré dodržet při klíčení
dostatečnou vlhkost a stálou optimální teplotu, která je
specifická pro každý druh. V neposlední řadě je třeba
vybrat správný výsevní substrát. Některé substráty
totiž nejsou vůbec vhodné pro předpěstování. Měli
bychom si vybrat substrát výsevní a ještě lépe substrát
supresivní. Tento výsevní substrát
obsahuje směs užitečných hub,
které ochrání mladé klíční rostliny
před napadením cizopasnými
houbami
a pomohou
mladé
rostlině
v rozvoji
jejího
kořenového
systému.

Orchideje jsou vděčné pokojové
rostliny, které mohou úspěšně kvést
právě v bytových podmínkách.
Pokud jim dopřejete dostatek
světla a pravidelnou opatrnou
zálivku, určitě vám budou dělat
dlouho velkou radost. Pokud
rostlina právě kvete, doporučujeme
ji pravidelně přihnojovat
Listovou výživou.
Protože se toto
hnojivo aplikuje na
listy rostlin, jsou
živiny pro orchidej
okamžitě přístupné
a může je rychle
transportovat do
poupat. Stačí
jednou týdně
porosit listy
Listovou výživou
a orchidej prodlouží
své kvetení
o několik týdnů.
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Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina
českých spolupracujících zahradnických firem
Teplice
Most

✓ zaručená odbornost
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Bakov nad Jizerou

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov

Zahradnictví Dvořák a syn

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

Zahradnické centrum
FERENČÍK s.r.o.

Chládek – zahradnické centrum

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.zahradnictvi-chladek.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

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

Zahrada Lisý s.r.o.
www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221
Popovice
267 01 Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

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

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

www.szc.cz 

www.katalog-rostlin.cz
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