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Hrozny z vlastní
zahrady
Roubovaná
zelenina
V hlavní roli
balkonovky
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Tématem letošního Zpravodaje jsou smysly. V každé zahradě, a dokonce
i na terase nebo na balkoně, můžete totiž mít rostliny, které budou pro
váš zrak, chuť, čich, hmat či dokonce sluch nějakým způsobem atraktivní.
Připravujeme tedy pro vás výběr konkrétních druhů, o kterých si myslíme,
že patří k tomu nejlepšímu v naší nabídce, a zároveň je přiřazujeme vždy
do skupiny k nějakému smyslu. Na vás pak je, zda se do naší malé hry
zapojíte a domů či na zahradu si některou z rostlin pořídíte.

Bougainvillea pokvete nádherně růžovými květy
po celé léto, zimu však musí přečkat v interiéru.

Kolik různých kombinací lze vytvořit z letniček na balkoně! Někdo pečlivě
promýšlí barevná schémata už od zimy a v březnu netrpělivě vyhlíží
v zahradnických centrech vybrané druhy, jiný je spíše střelec a nakoupí,
co mu zrovna přijde pod ruku. Oba postupy mají svá pro a proti. Jak se říká,
proti gustu žádný dišputát. Přejeme vám, abyste letos měli šťastnou ruku při
výběru a aby váš balkon rozkvetl třeba tak nádherně, jako na našem obrázku.

Zakrslé jiřinky jsou sice spíše
podzimními rostlinami, ti, kdo jejich kouzlu
propadli, se z nich ale mohou těšit už v létě.

2

jaro 2019

Foto: Mak Media/F. Strauss

Množství drobných kvítků vytvářejí minipetúnie,
které na rozdíl od svých velkokvětých příbuzných nejsou
náchylné na déšť a není třeba odstraňovat odkvetlé květy.

Některé letničky nekvetou, mají však jiné přednosti.
Dichondra rychle vytvoří bohatý převis sivých lístků.

Plnokvěté petunie rozkvétají
velmi časně a jsou odolné vůči
letním vedrům i dešťům.

Vějířovky jsou dostupné v mnoha
barvách, od bílé přes růžovou až po
fialovou. Vytváří až metrové výhony.
Také hořcový stromek není
mrazuvzdorný. Upoutá záplavou drobných
fialových kvítků se žlutým středem.

Drobnolistý břečťan je

vhodný jako podsadba stromkovitě
rostoucích nádobových rostlin

Okrasné trávy lze použít jako
výplňovou zeleň – vytvoří barevně
neutrální doplněk k jinak pestře
kvetoucím letničkám.

Zpravodaj
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Vilín prostřední

(Hamamelis x intermedia)

✓ středně vysoký rozložitý
keř podobný lísce
✓ kvete od února do dubna,
květy podle kultivaru žluté
až červené
✓ vůně ovocná, voní jen za
slunného dne
✓ nápadné podzimní
karmínové vybarvení listů

Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum)

Šácholan hvězdokvětý (M

agn

olia stellata)
✓ nejranější druh magn
ólií, vykvétá často už v
březnu
✓ květy čistě bílé, široce
rozevřené do hvězdy
✓ kvete před olistěním
, aby květy vynikly, vys
aďte
před tmavší pozadí
✓ kultivar ´Royal Star´
kvete později
✓ vůně intenzivní, sytě
sladká, přináší atmosféru
romantiky, něhy a lásky

✓ kompaktní, asi metr vysoký vzpřímený keř
✓ nápadně růžové květy vykvétají uprostřed
jara
✓ slunce, ale vlhčí půda nebo mulčovat
✓ je prudce jedovatý
✓ vůně silná, sladká

Kalina vonná (Viburnum farreri)

✓ středně velký keř, kultivary jsou menší
✓ kvete podle počasí od prosince do března
✓ kvete před olistěním, květy jemně
růžové, někdy bílé
✓ vůně silná, příjemná, jen při teplotách
nad nulou
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Okrasné keře vysazujeme do zahrady většinou pro jejich květy nebo atraktivní podzimní vybarvení,
případně jako výplň prostoru nebo jako pohledovou clonu. Najdeme však mezi nimi také druhy, které mají
nejen krásné, ale také vonné květy. Nepředstavujme si vůni tak intenzivní jako z růží nebo třeba lipových
květů, spíše jsou to jemné tóny, které odhalíme možná až při přímém přivonění ke květům.
I tak ale dokážou vonné keře vytvořit příjemnou náladu a určitě přilákají i motýly, takže o atraktivní
podívanou nebude nouze. Některé z keřů s vonnými květy jsme pro vás vybrali.

Při výsadbě okrasných keřů
přimíchejte do substrátu
přípravek Symbivit.
Obsahuje mykorhizní houby,
které se napojí na kořeny
rostlin a následně zlepšují
růst, pomáhají čerpat vodu
a živiny z půdy a podporují
rostlinu po celý její život.
Šeřík Meyerův

(Syringa meyeri ´Palibin´)

✓ zakrslý druh šeříku, výška
60 až 130 cm
✓ květy drobné, levandulové,
poupata fialová
✓ kvete v květnu až červnu
✓ vůně sladká, decentní

Tomáš Beneš
Zahradnictví
Dvořák a syn
s.r.o., Teplice

Janovec metlatý
(Cytisus scoparius)

✓ nepravidelný keř vysoký
asi metr, typické hranaté
větvičky
✓ půda lehká, propustná
✓ květy sytě žluté, vůně
intenzivně mandlová až
omamná

Zimolez Purpusův

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

(Lonicera purpusii)

✓ méně známý druh
zimolezu, původem
z Číny
✓ výška kolem tří
metrů, opadavý
✓ kvete od února
do března, barva
smetanově bílá
✓ vůně jemná, sladká

Kalina Burkwoodova (Viburnum burkwoodii)

✓ vyšší, vzdušný keř
✓ kulatá, velká květenství složená z drobných kvítků
✓ poupata narůžovělá, květy čistě bílé
✓ vůně intenzivní, sladká, vnímatelná i z větší dálky
✓ listy na podzim šarlatově červené
Zpravodaj
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I když největší prožitek máme asi ze zahrady plné barev a vůní, z mnoha rostlin se můžeme těšit i dotykem.
A nemusí to být jen prsty nebo dlaně, jimiž můžeme vnímat povrch a strukturu rostlin. Vždyť koho by nelákalo
projít se bosky po čerstvě posekaném nebo rosou zmáčeném trávníku? Zelený koberec si ale můžete založit
i z jiných než travních druhů. Po některých se můžete bez obav procházet, jiné si budete chtít pohladit. Náš
výběr berte jako inspiraci, nabídka kobercových trvalek našich zahradnických center je mnohem bohatší.

Mateřídouška
(Thymus serpyllum)

Huseník (Arabis)
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Polštářovité skalničky

✓ při výsadbě do půdy postupně vytvoří větší
kobercové plochy
✓ ideální do dobře propustných, písčitých
či kamenitých půd
✓ vyžadují nejčastěji plné slunce, výjimečně
polostín
✓ většinou velmi bohatě kvetou, některé
časně zjara, jiné během léta
✓ hodí se i jako alternativa trávníku, zejména
na sušší stanoviště, kde trávník v létě trpí
✓ také pro osázení suchých zídek nebo
kamenných koryt
✓ některé snesou i občasné sešlapávání

Péče a výsadba

✓ vysazujeme do odplevelené půdy, pozdější
likvidace vytrvalých plevelů je obtížná až
nemožná
✓ výsadba hustší, vždy několik rostlin na
metr čtvereční
✓ po výsadbě je vhodné přistínění, později
už slunce nevadí
✓ nadměrně se rozrůstající rostliny lze
omezit řezem

Tařička
(Aubrieta)

Kociánek
(Antennaria dioica)

Rozchodník
(Sedum
spurium)

Kosmatec
(Delosperma
sutherlandii)

Úrazník
(Sagina subulata)

Text: (red); foto: Dreamstime

Čistec (Stachys
byzantina)

Hvězdnice
(Aster alpinus)
Rozrazil
(Veronica spicata)
Lomikámen
(Saxifraga ⅹ arendsii)

Plamenka (Phlox
douglassii, P. subulata)

Zpravodaj
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Moře barev po celé léto
Už máte vybráno? Nebo čekáte na aktuální nabídku a květiny pro svůj balkon
nebo terasu si vyberete až podle toho, co bude k mání? Ať už je to jakkoliv,
doporučujeme vám začít už při výsadbě se systematickou péčí, aby vám
letničky vydržely zdravé a bohatě kvetoucí až do pozdního podzimu.

8

jaro 2019

ZC Substrát pro balkón
substrát vyvinutý pro síť
našich zahradnických
center
✓ příměs živin zásobuje
rostliny všemi
základními živinami
včetně mikroprvků
✓ prvních šest týdnů po
výsadbě pouze zalévejte
ZC kapalné
hnojivo pro
balkón
✓ obsahuje
základní živiny
a mikroprvky
– rostlinné
vitamíny
✓ přidává se
do zálivky,
rychle se
rozpouští
✓ rostliny jej rychle
přijímají, bujně rostou
a především bohatě
kvetou
ZC Dlouhodobé univerzální
hnojivo
✓ dlouhodobě
působící
hnojivo
✓ přidává se
při výsadbě
do substrátu
✓ dodává
živiny a mikroprvky
v optimálním množství
✓ délka účinku závisí na
teplotě půdy – vydrží až
šest měsíců

Balkonové
rostliny najdete
v našich
zahradnických
centrech
přehledně
uspořádané
do vozíků.

Zpravodaj
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3

Červánek

1

Na kombinaci vyladěné do něžných růžových
tónů se podílejí květy letniček a listy šalvěje –
potěší nejen romantické duše. Krásně vynikne na
kontrastní jednobarevné fasádě: jen si ji představte na
antracitovém nebo limetkovém podkladu... A protože
celý truhlík tvoří jeden velký „růžový květ“, vypadá
stejně dobře zblízka i zdálky.
1. minipetunie (Calibrachoa) – plnokvětá růžová
2. bakopa (Suterra) – jednoduché růžové květy
3. šalvěj (Salvia officinalis) – vínový list
4. sporýš (Verbena) – růžové květy

4

2
1

Růžový panter
Nejen nenapravitelné romantiky potěší
paleta odstínů růžové. Daří se jí v polostínu
a ve stínu: zkuste ji umístit do tmavého
kouta a uvidíte, jak se rozsvítí! A vám se při
pohledu na ni rozzáří oči i úsměv ve tváři.
1. netýkavka (Impatiens) – růžovofialové květy
2. všelicha (Brachyscome) – růžové květy
3. sporýš (Verbena) – růžové květy

3
2

Barevný karneval
4
Moderní „horké“ barvy, velké
květy, k tomu květinová klasika
v podobě muškátů – a to všechno
spolu dokonale ladí. Novinka
v neobvyklém barevném pojetí
krásně zazáří na bílé nebo světle
žluté fasádě.
1. minipetunie (Calibrachoa) – oranžové květy
2. muškát (Pelargonium ´Grandeur´) – tmavě
červené květy
3. sporýš (Verbena) – vínově červené květy
4. gazánie (Gazania)

10 jaro 2019
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Text a foto: Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Klasika v trendy barvách

2
Červená & černá
Sestava, která se drží nejnovějších trendů, vyvažuje
syté barvy květů a listů jemným odstínem petúnie
a vydrží až do prvních mrazíků.
1. Petunie (Petunia ´Pegasus´) – světle růžová
2. Povijnice (Ipomea batatas) – vínová
3. Begónie (Begonia ´Belavista´) – červená

1
3
1

Trikolora
Tři důležité barvy – červená, modrá a bílá.
Tři druhy, které, když mají dostatek slunce,
kvetou jako o závod (a vydrží jim to až
do podzimu). Sluší jim to ve městě i na
venkově. Jen nezapomeňte přihnojit, aby
neztratily sílu kvést.
1. pryška (Chamaesyce) – bílá
2. sporýš (Verbena) – červené květy
3. lobelka (Lobelia) – tmavě modrá

3

2

Nic proti muškátům, když jsou dobře opečovávané, dokážou zdobit okno nebo terasu celé léto.
Ale ruku na srdce – není to tak trochu nuda? Nechcete letos přece jen zkusit něco jiného?
Vždyť pod nabídkou balkonových letniček se naše stoly v zahradnických centrech jen prohýbají!
Někteří z vás už se vydali na cestu experimentů a kombinují různé druhy a odrůdy. Těm, kdo
potřebují pomocnou ruku, přinášíme i letos pár tipů na osvědčené smíšené výsadby.

5
2

3

Zlatá & zelená

4

1

Tak trochu šperkařská práce: zlatý
polštář je poset jemnými bílými
kvítky bakopy a zářivě žlutými
korunkami gazánie. Tato sestava
patří na slunce – a hlavně tam, kde
bude dobře vidět.
1. bakopa (Bacopa) – zlatolistá
2. všelicha (Brachyscome) – bílá
3. smil (Helichrysum) – šedý list
4. gazánie (Gazania) – žlutý květ
5. hlazenec (Cuphea) – bílý květ

Zpravodaj 11
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Vicky

Lilac

Poly

Sally
Katrine

Mexica Mary

Mexica Ruby

ušk át y
Plnokstvráěptaéletambarev
pe

Blanche Roche

Salmon Queen
Shocking Orange

Victor Improved
Alice

Ty nejlepší
pro vás!

vzpřímené muškáty
Naši pravidelní zákazníci už si zvykli,
že jim každý rok nabízíme výběr
nejlepších odrůd balkonových rostlin
v ucelených kolekcích. Nejinak tomu
bude i letos. Opět pro vás chystáme
letničky do truhlíků a květináčů na
balkony a terasy, které se k sobě
budou hodit nejen barevně, ale také
svými vlastnostmi. Přijďte si vybrat
a neváhejte se na nás obrátit se
svými dotazy a problémy – rádi vám
při výběru poradíme.

výrazné barvy, plnokvěté

Samelia

Marena

Clara

Lorena

DARK LéINE
MUŠKÁTY
n listy
né, tmavě zele
vzpříme

Popenec (Glechoma hederacea)

Vrbina (Lysimachia nummularia)

Povijnice (Ipomea batatas)
„Stříbrný déšť“
(Dichondra argentea)

Zeleň do truhlíků

nekvetoucí, výplňové
rostliny
12 jaro 2019

Moud (Plectranthus coleoides)

Text a foto: Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Smil (Helichrysum petiolare)

Sumo Rose
Blue

White
Hot Red

Deep Red
Purple

ké
Surfiantýieveklklý asic
převis
boh

Pink Vein

Tumbelina® Susanna

Yellow

Tumbelina® Belinda

Tumbelina®
Cherry Ripple

specianlí kitvěyt
netradič

Presto Yellow

Presto Cherry

Tumbelina® Francesca

Ovation White

Presto Blue

kompařekvistuní
Surfina ie
květů bez p
záplav

Swingtime

fuchsie

stínomilné, vzpřímené i převislé

Aretes Upright
Jollies Nantes

Aretes Alwin

Aretes Upright Jollies Nancy
La Campanella

Zpravodaj 13

floristika

Tentokrát

ve žluté!

Jakou jinou barvou bychom měli vítat jaro než
žlutou! Je to barva Slunce, právě vylíhlých mláďat
drůbeže, spousty jarních květin, vajec, žluté je
předvelikonoční úterý. Žlutá hřeje, hladí, rozesmává,
evokuje naději a povzbuzuje. Tak do jaké jiné barvy
ladit velikonoční dekorace než právě do žluté?

Přineste si z jarní vycházky větvičky pokryté
žlutým mechem a použijte je na dozdobení
drobnokvěté gerbery. Drobné zelené lístky
plazivého fíkusu celé aranžmá zjemní

Text: (red); foto: FloraDania

Tady kvete žlutě pouze maceška, přesto
celé aranžmá přímo září. Drobnolistá
tlustice je vysazena do žlutého hrnku
a doplněna zářivým zápichem, křepelčí
vajíčka jsou tentokrát také obarvena

předjaří
20192015
14 jaro

Žlutou barvou
kvete také
kolopejka – je
nenáročná
a jako menší
exemplář
krásně ozdobí
i malý sváteční
stůl

Sesadba z plnokvětých, žlutě kvetoucích prvosenek
je doplněna žlutě panašovaným břečťanem, menšími
vajíčky a dozdobena sisalovým a pedigovým vláknem

Základ kruhové dekorace tvoří tenké plátky
břízy slepené k sobě horkovzdušnou pistolí.
V polštáři žlutě, bíle a oranžově kvetoucích
kolopejek jsou usazena vejce a peříčka

Drobná orchidej z rodu
Promenaea je vysazena do
skořápky z většího vejce
přilepené pistolí na kousek
dřívka nebo korkové zátky

Zpravodaj 15

pokojovky

Málo
světla
nevadí
Máte ve svém bytě
pokojové květiny? Pak
je všechno v pořádku,
květiny do interiéru
patří. Mezi nejčastější
výmluvy, proč v některých
domácnostech pokojovky
chybí, patří nevhodné
podmínky, nejčastěji
nedostatek světla. Na této
dvoustraně si představíme
několik druhů, které se
však spokojí i s minimem
světla. Dají se pěstovat i ve
větší vzdálenosti od okna
nebo třeba na toaletě či
v koupelně, kde bývá jen
malé okno.

Filodendron (Phillodendron scandens)

✓ převisající až popínavá rostlina
✓ snáší i nižší vzdušnou vlhkost
✓ přihnojovat hnojivem s vyšším
obsahem dusíku
✓ dobře snáší řez, snadno se množí řízky
✓ pozor, šťáva je jedovatá

Lopatkovec (Spathiphyllum)

✓ nenáročná, dlouhověká rostlina
✓ dobře snáší suchý vzduch
i výpadky v zálivce
✓ snadno se množí dělením trsů
✓ květy mají podobu bílých toulců
s krémovými palicemi
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Aglaonema (Aglaonema commutatum)
✓ kopinaté listy s výraznou kresbou
✓ vyžaduje vyšší vlhkost vzduchu
(květináč s rostlinou umístíme do
misky s vlhkými oblázky)
✓ červené plody (bobule) jsou velmi
jedovaté!

Břečťan (Hedera helix)

✓ listy zelené nebo panašované
(při nedostatku světla se panašování
ztrácí)
✓ převislý až popínavý, dobře snáší řez,
lze tvarovat
✓ v suchých interiérech trpí sviluškami

Tenura, tchynin jazyk (Sansevieria)
✓ známá pokojovka, v poslední době
znovu přichází do módy
✓ kultivary mohou být i zakrslé, nízké
✓ při nedostatku světla je panašování
málo výrazné
✓ dobře snáší suchý vzduch

Kořenokvětka
vyvýšená

(Aspidistra elatior)

✓ jedna
z nejodolnějších
pokojových rostlin
✓ kvete výjimečně,
fialové květy se
objevují těsně nad
zemí
✓ v zimě snese
i teplotu kolem 5 oC
✓ nesnáší pouze
přelití, jinak
jakékoliv podmínky

Pavlína Hofírková
Chládek zahradnické
centrum s.r.o.

Přestože představené rostliny snášejí
i horší světelné podmínky, ideálně budou
prosperovat na světlém místě. Nesnášejí
přímé sluneční světlo, hodí se proto
například na parapet severního okna.

Žumen routolistý (Cissus rhombifolia)

Text: (red); foto: FloraDania

✓ popínavá nebo převislá rostlina s ostře
zubatými listy
✓ roste rychle a bujně, dobře se tvaruje
✓ nutná vyšší vzdušná vlhkost
✓ při přemokření substrátu listy hnědnou

Zámijovec (Zamioculcas)

✓ lesklé, smaragdově zelené, tuhé listy
ve vřetenech
✓ nové výhony se tvoří na začátku
zimy, v té době nutná zvýšená zálivka
✓ netrpí na žádné choroby ani škůdce
✓ pravidelně zalévat, neumisťovat na
přímé slunce
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Vsaďte na

roubovanou
zeleninu

Už jste ji vyzkoušeli? Na první pohled se může zdát,
že je zbytečné utrácet za roubovanou zeleninu,
když její příbuzní vypěstovaní jednoduše ze semínka
vypadají stejně. Rozdíly ale poznáte ještě před první
sklizní: Silně rostoucí podnože, na nichž je zelenina
naroubovaná, jsou totiž rezistentní vůči chorobám
a zelenina pak roste rychleji a lépe.

Z naší nabídky roubované zeleniny vybíráme:

Rajče ´Campos´

✓ dřívější název Sportivo
✓ dvou- až tříkomorové plody
✓ spolehlivý výnos

18 jaro 2019

Okurka ´Dominica´

✓ výnosná odrůda odolná vůči padlí
✓ jednotné, dlouhé plody
✓ velmi aromatická

Rajče ´Imagine Red´

✓ tyčková odrůda
✓ plody velmi aromatické a chutné

Proč pěstovat roubovanou
zeleninu?

✓ má rychle a mohutně rostoucí kořenový systém
✓ je lépe zásobovaná vodou i živinami
✓ bohatě plodí a dokáže růst po celou sezónu
✓ odolává vůči chorobám

Novinka
Náplň pro vyvýšené záhony
Poslední dobou je oblíbené
pěstování zeleniny ve
vyvýšených záhonech.
V naší nabídce najdete
pro tento typ pěstování tři
zcela přírodní výrobky:
NATURA Substrát:
✓ vrchní vrstva
vyvýšeného záhonu
✓ speciální receptura
s vysokým
obsahem
kokosového vlákna
✓ optimální
provzdušnění,
vysoká nasáklivost

Text: (red) a podklady dodavatelů; foto: GAP Photos a archiv dodavatelů

NATURA Kompost:
✓ prostřední vrstva
vyvýšeného záhonu
✓ zdroj humusu,
základních živin
a stopových prvků
✓ při jeho rozkladu
se uvolňuje teplo =
energie pro růst

Rajče ´Picolino´

✓ koktejlové rajče
✓ velmi aromatická příchuť
✓ raná odrůda

Naše doporučení pro
pěstování roubované zeleniny
ek
✓ Vybírejte zdravé rostliny bez znám
škůdců.
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Pěstujte ekologicky

Pro pěstování zeleniny v souladu
s přírodou doporučujeme výrobky
z produktové řady NATURA, které
obsahují mimo jiné substrát pro
celou zahradu, farmářský hnůj
a organické i kapalné hnojivo, tedy
výrobky, které využijete
po celou sezónu.

NATURA Drenáž:
✓ spodní vrstva
vyvýšeného záhonu
✓ hrubá struktura pro
zvýšenou prostupnost
vzduchu i vody
✓ odvádí přebytečnou
vodu a přivádí vzduch

Rajče ´Sanvitos´

✓ cherry rajče (dřívější název Favorita)
✓ velmi aromatické a velmi sladké
plody

Okurka ´Mini Stars´

✓ křupavá, velmi lahodná
✓ plody dlouhé jen 10 cm
✓ výnosná
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Zelenina s náskokem

V našich zahradnických
centrech zakoupíte sadbu
✓ kedluben
✓ póru
✓ růžičkové kapusty
✓ kadeřávku
✓ zelí
✓ kapusty
✓ květáku
✓ brokolice
✓ celeru

20 jaro 2019

K časnému jaru sice patří výsevy, pikýrování, přesazování a zalévání, ale ne každému se
chce pouštět do této vyšší školy zahradničení a ne každý má na pěstování od semínka čas.
I na takové z nás profesionální zahradníci myslí a každý rok pro nás už v tomto období pěstují
sadbu zeleniny – od salátů přes bylinky až po kořenovou zeleninu. Vám pak už nezbývá než
zajít do některého z našich zahradnických center, vybrat si a rovnou vysazovat…

Prostokořenné
+
+
-

V

Text: (red); foto: GAP Photos, Dreamstime a archiv dodavatelů

našich zahradnických centrech
se takřka výhradně setkáte se
sadbou zeleniny v plastových
sadbovačích. V jednotlivých buňkách
se pěstuje vždy jen jedna rostlina,
která má díky tomu kvalitní kořenový bal a lépe přečkává veškerou manipulaci a transport. Po nákupu není
třeba ihned vysazovat, rostliny vydrží
v sadbovačích spolehlivě několik dnů,
pokud je budeme dostatečně zalévat.

vs. sadbovače

nižší cena
dostupnější
nevyrovnaná kvalita
nutno ihned vysadit
narušení kořenového
systému

+
+
+
-

výborný zdravotní stav
není třeba ihned vysazovat
stoprocentní ujímavost
vyšší cena
omezený
sortiment

Vhodný kompromis mezi prostokořennou sadbou a sadbovači představuje
balíčkovaná sadba. Každá rostlina
roste v samostatné buňce, z níž ji zahradník přímo při prodeji zákazníkovi
vyjme. Kořenový bal zůstává neporušený, rostlina lépe snáší přesazení, ale je
třeba ji ihned vysadit do půdy.
Už koncem února můžeme do skleníků
a pařenišť vysazovat salát a kedlubny,
záleží ale na počasí. Pokud hrozí ještě

silnější mrazy, s výsadbou počkáme.
Před nočními a náhlými mrazíky
ochrání zeleninu dostatečně netkaná
textilie.
Většinu předpěstované sadby vysazujeme na venkovní stanoviště nejdříve
koncem dubna, vždy je však dobré mít
po ruce netkanou textilii, kterou zeleninu přikryjeme na noc, kdy teploty
často klesají pod nulu.

SZC Substrát pro zahradu 75 l
Před výsadbou doporučujeme přimíchat do
záhonů SZC Substrát pro zahradu, který zásobuje
rostliny všemi základními
živinami a stopovými prvky
po dobu šesti týdnů a působí
blahodárně na rozvoj a růst
celého kořenového systému.
Zahradnický substrát je
vhodný pro také pro sázení
a přesazování květin, ovocných
i okrasných keřů i stromků,
pěstovaných na balkónech,
terasách, sklenících, na
záhonech v zahradách.
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Ačkoliv první předjarní
sluneční paprsky přímo
svádí k tomu, abychom
už už vysévali do truhlíčků
za okny a předpěstovali
si tak sazenice, které po
zmrzlých vysadíme ven, je
tento způsob předpěstování
pro některé druhy zeleniny
nevhodný. Většinou jde
o rostliny, které mají kůlový
tvar kořenů a špatně se
přesazují, nebo o druhy, které
rostou velmi rychle a svůj
hendikep z pozdnějšího
výsevu rychle doženou.

22 jaro 2019

Rovnou do půdy!

Text: (red); foto: GAP Photos, Dreamstime a Nohel Garden

Pravidla pro přímý výsev

✓ vyséváme v době, kdy se
denní teploty dlouhodobě
pohybují kolem 15 oC
✓ před výsevem záhony
zbavíme plevelu
a prokypříme
✓ zapravíme uleželý kompost
nebo granulovaný hnůj
✓ vyséváme do mělkých řádků
nebo hnízd (podle druhu
rostliny), přihrneme zemí
a přitlačíme
✓ zaléváme jen střídmě, záhon
nesmí být přemokřený
✓ jakmile rostlinky vzejdou,
protrháme je – v řádcích
tak, aby každá rostlina měla
dost místa, v hnízdech
ponecháme dvě až tři
rostliny

Nevysévejte semena přímo ze sáčků,
výsev by byl nerovnoměrný. Vhodnější
je vysypat si semena do dlaně a z ní
pak špetkou druhé ruky vysévat.

K čemu se hodí bílá
netkaná textilie

✓ chrání výsevy před nočními
mrazíky
✓ zvyšuje teplotu půdy
a urychluje tak vzcházení
✓ ochrání rostliny před ptáky
nebo krupobitím
✓ nesmí se přímo dotýkat rostlin

Zelenina pro přímý výsev
kořenová – ředkvičky,

červená řepa, mrkev, petržel

listová – špenát, ledový salát,
mangold, petržel, kopr
luštěniny – hrách, fazole
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S vodou
je třeba
hospodařit
V době, kdy téměř za vše
musíme zaplatit, uvítáme
dvojnásob, jestliže se nám
něco potřebného nabízí
zdarma. Takovýmto dárkem
jsou pro majitele zahrad,
zahrádek či jakýchkoliv
dalších „zelených“ ploch
životodárné krůpěje vody
padající z nebes. Je jenom na
nás, zda je využijeme v plné
míře nebo alespoň částečně,
či si je necháme doslova
protéct mezi prsty.

M

imo finanční aspekt má dešťová voda další přednosti – je
měkká a svým složením pro
rostliny oproti vodovodní podstatně
vhodnější. Také její teplota zpravidla
bývá vyšší, takže se vyhneme teplotnímu šoku, který může rostlinám
způsobit zálivka z hadice. Voda z řadu
totiž mívá teplotu jen kolem pěti až
šesti stupňů!

24 jaro 2019

Tanky, sudy, zásobníky…
V době, kdy hodně prší,
jedna nádrž většinou
nestačí. Proto je lepší
vybudovat soustavu
objemných nádob, které
budou vzájemně propojené. Na svahu můžeme
použít například stejně velké sudy, na rovině
vybereme postupně se snižující, nebo je trochu
zapustíme do země tak, abychom vytvořili
pravidelné schůdky a voda mohla po naplnění
první nádrže pomocí krátkých trubek přetékat do
dalších. Vhodnější je investovat do nových sudů
nebo nádrží a vyhnout se tak riziku kontaminace
zálivkové vody látkami, které byly dříve v nádržích
skladovány. Bezpečnost dětí i ptáků zajistí různé
poklopy nebo rámy s pevným pletivem.

Nerozmazlujte své rostliny!

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

Pečlivý zahradník, ve snaze dopřát své
zahradě to nejlepší, pobíhá s konví každý
den – trochu pokropí nebo zalije a druhý
den odpoledne už jsou jeho výpěstky zase
povadlé a čekají na novou sprchu. „Takové
rostliny jsou rozmazlené!“ píše WolfDieter Storl ve své knize Zahrada jako
mikrokosmos. „Protože se nikdy nezalévá
vydatně a dostatečně dlouho, koření
rostliny jen mělce. Jakmile povrch půdy
přeschne, vypadají opět povadle a sklesle.
Než je každý den trošičku zvlhčit, je lepší,
když je jednou za dva nebo tři týdny
pořádně zalijeme a potom půdu okamžitě
zakryjeme nebo mělce prokypříme,
abychom zabránili výparu a vytvoření
škraloupu.“

Zásoba vody v prášku
Při výsadbě rostlin do nádob můžete do
substrátu přidat Hydrogel, který zadržuje
vodu a živiny v blízkosti kořenů rostlin a tím
prodlužuje intervaly mezi jednotlivými
zálivkami. Hydrogel vypadá jako prášek, ale
jakmile se setká s vodou, začne výrazně bobtnat
a získává gelovou konzistenci. Tato substance
umí do sebe absorbovat veliké množství vody
i živin, svůj objem zvětší až 250krát. Prášek
stačí smíchat se substrátem nebo ho přisypat
do výsevných řádků. Schopnost vstřebávat
a uvolňovat vodu si uchová i po opakovaném
období sucha a mokra po dobu několika let.

Vsaďte na samozavlažovací truhlíky
Kromě toho, že tak zvané samozavlažovací truhlíky šetří čas,
dokážou také hospodařit s vodou. Při zalévání do běžných nádob
totiž často spousta vody pouze proteče substrátem a vyteče ven, aniž
by ji rostliny dokázaly využít. V rezervoárech samozavlažovacích
truhlíků vydrží voda podle počasí až několik dnů a rostliny si ji
svými kořeny odebírají podle potřeby. V našich zahradnických
centrech můžete koupit řadu typů takových truhlíků i pěstebních
nádob. Princip jejich fungování se liší podle výrobců.
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bylinky

Bylinkový
záhon

z vlastních
výsevů

26 jaro 2019

Samozřejmě že vám v našich
zahradnických centrech nabídneme
už brzy zjara sadbu bylinek, které
si můžete vysázet do nádob na
terasu nebo si z nich vytvořit vlastní
bylinkový záhon na zahradě. Ale také
si můžete trochu zaexperimentovat
a vypěstovat si vlastní sazenice ze
semen. Právě teď je na to ideální čas
a vlastně je to velmi jednoduché.

Které bylinky si můžete
vypěstovat sami?
✓ Bazalka pravá
✓ Kopr vonný
✓ Koriandr setý
✓ Majoránka zahradní
✓ Meduňka lékařská
✓ Pažitka pobřežní
✓ Pelyněk estragon
✓ Petržel listová
✓ Šalvěj lékařská
✓ Tymián obecný

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Osm dobrých rad
pro výsev bylinek
Nakupujte pouze osvědčené osivo od kvalitních výrobců.
Vysévejte do speciálního substrátu pro výsev nebo
substrátu pro bylinky.
Vysévejte nejlépe do plastových miniskleníčků, které lépe
drží vzdušnou vlhkost.
Výsevy umístěte na světlé a teplé místo, občas je vyvětrejte.
Jakmile se objeví druhý pár lístků, přepíchejte rostlinky
do samostatných květináčků.
Bylinky s kůlovými kořeny (petržel, kopr) vysévejte raději
rovnou na záhon v květnu.
Až se přepíchané rostlinky ujmou, můžete je za příznivého
počasí otužovat – denně je na pár hodin přeneste na stinné
místo chráněné před průvanem.
Na venkovní stanoviště vysaďte rostliny až poté, co pomine
nebezpečí pozdních mrazíků.

NATURA Kapalné hnojivo
Bylinková zahrádka
✓ je vyrobeno jen z přírodních surovin
– melasy, melasových výpalků
a mletých fosfátů.
✓ obsahuje potřebné živiny v příznivém
poměru včetně přirozeného obsahu
stopových prvků
✓ složení hnojiva zajistí aroma
a výraznou chuť bylinek
✓ certifikováno pro použití
v ekologickém zemědělství

Text: (red); foto: Dreamstime

Co se může hodit
Substrát Agro NATURA
✓ obohacen startovací dávkou
organického hnojiva pro BIO
pěstování
✓ zaručuje optimální
provzdušnění kořenového balu
a urychluje růst kořenů
✓ vysoce nasákavý, zásobuje
rostliny vodou a živinami
včetně mikroprvků
✓ vhodný pro výsev a bio
pěstování bylin
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Hrozny

z vlastní zahrady
Chrupka
červená

✓ velké volné hrozny
✓ bobule růžové,
středně velké,
kulaté, harmonická
chuť
✓ zraje od poloviny
září
✓ odolnost
k chorobám na
úrovni běžné révy

Ónyx

✓ středně velké husté
hrozny
✓ bobule oválné,
středně velké,
tmavě fialové až
modré
✓ zraje na konci září
✓ odolnost vůči
chorobám střední

Vlasta

✓ bezsemenná
odrůda, středně
velké hrozny
✓ bobule menší,
žlutozelené
✓ zraje na počátku
září
✓ odolnost
k chorobám
zvýšená

Výsadba

✓ na jaře do konce března, nebo na podzim
✓ před výsadbou zabudovat odpovídající
oporu
✓ výsadbová jáma hluboká a široká, dno
zkypřené
✓ vyplnit humózním, propustným
substrátem
✓ sazenici zkrátit kořeny asi na 10 cm,
ponechat nejsilnější výhon a zkrátit
na dvě očka

28 jaro 2019

Pěstování vinné révy patří ke složitějším zahradnickým oborům,
jako samostatný předmět se dokonce studuje na vysoké škole.
Pokud si ale nechceme zrovna zakládat vinohrad a vystačíme
s dvěma třemi rostlinami vysazenými někde u zdi na slunném
místě, bude nám stačit, když si vybereme vhodnou odrůdu pro
naše podmínky a osvojíme si pár základních pravidel.
Zora

✓ bezsemenná odrůda,
řídké dlouhé hrozny
✓ bobule menší,
žlutozelené
✓ dozrává od
poloviny srpna
✓ odolnost
k chorobám zvýšená

Co se může
hodit
AGRO Hnojivo
pro vinnou révu
✓ optimální
složení
základních
živin
a přídavkem
hořčíku
✓ lze použít
i pro jiné
rostliny citlivé na chlór (ovocné
stromy, rybíz, brambory, cibule,
rajčata, okurky, aj.)

Alfa

✓ středně velké
hrozny
✓ bobule tmavě
modré, kulaté
✓ odrůda středně
raná, dozrává
v polovině září
✓ odolnost
k chorobám dobrá

Nero

Text: (red); foto: GAP Photos a Dreamstime

✓ menší, středně husté
hrozny
✓ bobule tmavě
modré, oválné
✓ dozrává od poloviny
srpna
✓ zvýšená odolnost
k houbovým
chorobám

Pěstování

✓ na začátku léta sledovat výskyt
roztočů a houbových chorob
✓ průběžně přihnojovat speciálním
hnojivem s obsahem stopových
prvků
✓ z letorostů vyrůstajících z půdy
zachovat pouze dva nejsilnější,
ostatní vylomit
✓ vylamovat pažní výhony (fazochy)
✓ silnější z letorostů v průběhu léta
vyvazovat, slabší zaštípnout na 20 cm

Rukavice Flora
✓ pevné pracovní rukavice kryté
přírodním kaučukem
✓ polyesterová podšívka nabízí
maximální pohodlí a eliminuje únavu
rukou
✓ patentovaná technologie MicroFinish®
umožňuje bezpečnou práci s nářadím
i dostatečný cit v rukou při jemných
zahradnických pracích
Rukavice
ActivGrip Lite
✓ průmyslové
rukavice
prémiové
kvality
✓ bezešvá
podšívka z vlny a polyesteru
✓ trvanlivý latexový povrch pro
omezený průnik vody

Řez: velké umění
Réva plodí na loňských
letorostech – řezem se tedy
staré dřevo (odplozené
výhony) odstraňuje
a nahrazuje letorosty, které
se zkracují na dvě až pět
oček. Existuje řada druhů
řezu, každý má svá specifika.
Doporučujeme nastudovat
v odborné literatuře.

Nůžky Fiskars PowerGear
✓ převodové nůžky pro stříhání
čerstvých větví do průměru 26 mm
✓ mechanismus PowerGear
umožňuje stříhat až s 3,5krát
menší námahou
✓ obě čepele z extra tvrdé
antikorozní oceli
✓ rukojeť SoftGrip zajišťuje optimální
komfort a držení

Zpravodaj 29

zelenina

Možná už jste si jich v supermarketech také všimli –
velkých červených hlíz připomínajících řepu, kořenovou
petržel nebo brambory. Přestože byly objeveny
a používány mnohem dříve, než Kolumbus přivezl ze
zámořských výprav skutečné brambory, u nás si oblibu
zatím příliš nezískaly. Je to škoda, protože batáty neboli
sladké brambory jsou plné cenné vlákniny a škrobů.

Brambory

nasladko

Bílé, nebo barevné?

✓ odrůdy s bílou dužninou drží
i po uvaření tvar
✓ barevná dužnina (žlutá,
oranžová, fialová) je sladší, hodí
se spíše na pyré nebo polévku

Proč jsou batáty zdravé?

✓ vysoký obsah karotenoidů,
především betakarotenu
✓ obsažené steroly snižují
hladinu cholesterolu v krvi
a vážou na sebe karcinogenní
prvky v trávicím traktu
✓ prevence degenerativních
očních chorob, depresí
a srdečních onemocnění

Jak se pěstují?

V našich
zahradnických
centrech nabízíme
hlízy odrůdy ´Erato
Orange´ s aromatickou
žlutooranžovou
dužninou.
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Co s nimi?

✓ kaše, pyré – lze smíchat
i s klasickými bramborami
✓ pečení – na sucho podobně
jako dýně
✓ grilování

Text: (red); foto: GAP Photo a Dreamstime

✓ batáty jsou hlízy povijnice
batátové (Ipomoea batatas)
✓ slunečná poloha, hluboká lehčí
půda
✓ vysazujeme předklíčené hlízy,
podobně jako brambory
✓ hloubka výsadby cca 10 cm,
spon 40×40 cm
✓ sklízí se po zaschnutí lodyh
časně na podzim
✓ z jedné rostliny lze sklidit asi
deset středně velkých hlíz

zelenina

Balkon a terasa

N

a výběr je truhlík ve dvou délkách (60 a 80 cm)
a šesti barevných provedeních s netradičně
barevnou vložkou. Zalévání je bezstarostné
– Berberis má čtyřlitrovou zásobárnu vody s hladinoměrem, dostatečně velký otvor pro zalévání
a přepad vody. Hodí se pro pěstování květin, bylin
i drobné zeleniny. Jeho součástí je také hladinoměr,
který indikuje, kolik vody je v rezervoáru a zda není
třeba ji doplnit.
Novinkou letošní sezóny je Berberis na zábradlí,
ať už městského balkonu, terasy či na chalupářský plot. Hodí se pro hranatá i kulatá zábradlí
o průměru 6 cm. Instalace je jednoduchá: truhlík
stačí osadit, jednoduše posadit na zábradlí a zafixovat pojistkou.
A co do truhlíku zasadit? S tím už vám neporadíme, výběr je na vás. Zkuste letos třeba jahody,
kuchyňské bylinky nebo nějakou novou letničku.
Držíme vám palce!

o mě
... s h la d in

rem

Vyberte si

Berberis!

Kdo si chce zpříjemnit balkon, terasu nebo jakoukoli
zpevněnou plochu, kde nelze pěstovat rostliny ve
volné půdě, neobejde se bez nádob. Zvolit můžete
standardní květináče s podmiskou, jimž však stále
častěji konkurují moderní pěstební nádoby, které
vypadají jednak mnohem lépe a jednak ušetří
spoustu času při zalévání. Mezi nejoblíbenější patří
samozavlažovací truhlíky Berberis.

Text a foto: Plastia

a d lí
... na zábr
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trávník

Zdravé
zelené srdce
Ať už máte zahradu čistě okrasnou, nebo ji využíváte i pro pěstování ovoce nebo zeleniny,
s největší pravděpodobností v ní budete mít alespoň kousek trávníku. Ve většině zahrad zabírá
pažit největší plochu a je třeba se o něj také náležitě starat. Pokud jste při zakládání zvolili
správnou travní směs, nebude péče nijak náročná. Řadu produktů pro založení nového trávníku
a pro následnou péči vám nabízíme i v našich zahradnických centrech.
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Nejprodávanější travní směsi
Travní směs hřištní

Travní směs do stínu

Travní směs OBNOVA

Travní směs do sucha

Travní směs parková

Pro přírodní zahrady

✓ pro sportovní areály a plochy využívané k aktivní rekreaci
✓ ideální pro aktivně zatěžovanou zahradu
✓ trávník je odolný vůči sešlapávání
✓ při intenzivním využívání je
nezbytné časté sečení, hnojení
a zavlažování

✓ k dosetí a rychlé regeneraci poškozených
a zničených míst v dříve založených trávnících
✓ trávník se rychle oživí a následně
plně zapojí

✓ pro méně zatěžované okrasné trávníky
✓ obsahuje druhy a odrůdy s nižší
tvorbou zelené hmoty

Text a foto: archiv výrobců; úvodní foto: shutterstock

Pro problematická místa

✓ pro stanoviště, kde světelné poměry neumožňují
zdárný růst a vývoj jiných travních směsí
✓ snáší částečné zastínění západních a severních
svahů
✓ vhodná i pod solitérní dřeviny

✓ pro stanoviště, kde horší vláhové
podmínky neumožňují
zdárný růst a vývoj jiných
travních směsí
✓ trávník se vyvíjí pomaleji
(komponenty vzcházejí
15–20 dnů)
✓ dobře přečkává
krátkodobé přísušky
a snáší i běžnou zátěž

NATURA Organické trávníkové hnojivo
✓ unikátní přírodní organické hnojivo ve
formě malých pravidelných granulek
✓ podporuje tvorbu hustého zeleného
trávníku, a tím potlačuje růst plevelů
a mechů
✓ díky svým organickým složkám
zvyšuje biologickou aktivitu půdy
✓ neškodí domácím mazlíčkům
a užitečným organismům

Pro výživu trávníku
AGRO Trávníkové hnojivo START
✓ vysoký obsah dusíku zajistí
nastartování růstu, fosfor urychlí
regeneraci podporou nárůstu
kořenového systému a hořčík
podpoří tvorbu chlorofylu
✓ kbelík vystačí až na 500 metrů
čtverečních

AGRO Trávníkové hnojivo
✓ pro první jarní hnojení
i pro přihnojování
v průběhu vegetace
✓ vhodné i pro vyhnojení
půdy před výsevem
nového trávníku
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pokojovky

Pěstujete rádi pokojové rostliny? A v čem vám rostou? Až je brzy
zjara budete přesazovat, zamyslete se nad tím, jestli by si tyto zelené
průvodkyně domácností nezasloužily trochu lepší oblečení. Máme tím na
mysli nádoby, ve kterých rostou, respektive obaly na květináče. A pokud
chcete být úplně dokonalí, pořiďte si k nim stylové doplňky, které se při
péči o pokojové rostliny hodí. Řada Brussels od nizozemského výrobce
ELHO obsahuje kromě plastových obalů nejrůznějších barev a velikostí
také konvičku z kvalitního plastu a rozprašovač, který si vaše pokojové
rostliny zamilují zejména v době, kdy doma topíte – suchý vzduch jim
totiž většinou nesvědčí a za osvěžující spršku budou vděčné.

Buďte trendy,

Foto: ELHO

mějte styl!
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akce

Jarní akce v našich zahradnických centrech
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice
16. – 17. 3. Jaro v zahradnictví
✓ zahájení prodeje růží Kordes
✓ inspirace pro jarní a velikonoční
dekorace

27. – 28. 4. Chřest s jahodami
✓ možnost zakoupení čerstvého
chřestu a šťavnatých jahod
✓ chřestové a jahodové speciality
v naší kavárně

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov

18. – 19. 5. Bylinky na talíři

18. – 19. 5. Bylinkový víkend

✓ plný sortiment bylinek a všeho
potřebného k jejich pěstování
✓ ochutnávka bylinkových dipů
✓ inspirace pro využití bylinek

✓ rozšířený sortiment bylinek
✓ sortiment rostlin, které milují
včely

Zahradnictví Dvořák a syn
s.r.o.
Teplice
6. – 7. 4. Trvalkový víkend
✓ otevíráme zahradu – speciální
sortiment
✓ poradna našeho hlavního
dodavatele trvalek

18. – 19. 5. Bylinkový a čajový
víkend
✓ tradiční víkend věnovaný
voňavým bylinkám a čajům
✓ poradna odborníka, ochutnávky

Zahradnické centrum
Ferenčík
České Budějovice

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr
16. – 17. 3. Vítání jara
30. – 31. 3. Jarní dílna
✓ jarní kouzlení s rostlinami pro
malé i dospělé (tvorba jarních
dekorací)

6. – 7. 4. Trvalkový víkend
✓ rozšířený sortiment trvalek
✓ poradna pro jejich pěstování

1. – 2. 6. Jahodový víkend
✓ ochutnávka a prodej jahod od
českých pěstitelů (Jahodárna
Vraňany)
✓ jahodové speciality a nápoje pro
mlsné jazýčky

2019
Dubnová zahrada
Květnový balkón
Červen plný ovoce

Text: (red); foto: Dreamstime

✓ prodej známých i raritních druhů
trvalek
✓ odborné poradenství při výběru
a výsadbě
✓ prodej domácích sirupů přímo
od výrobce
✓ stylové občerstvení na
bylinkách
✓ … a ještě mnohem více

Více podrobností na našem
facebooku, instagramu a na
ferenčík.cz

Zahradnické centrum
Brabec, s.r.o.
Modřice

18. – 19. 5. Trvalkové slavnosti
s vůní bylinek

Chládek zahradnické
centrum s.r.o.
Praha
27. – 28. 4. Truhlíkománie
dubnová
✓ rozšířená nabídka balkonových
květin a zeleninové sadby
✓ poradenství při sázení truhlíků
✓ můžete si přinést a osadit
truhlíky vlastní nebo u nás
zakoupené
✓ zdarma vám poskytneme

drenáž a substrát obsahující
hnojivo

11. – 12. 5. Truhlíkománie
květnová
✓ rozšířená nabídka bylinek,
zeleninové sadby a balkonových
květin
✓ poradenství při sázení truhlíků
✓ můžete si přinést a osadit
truhlíky vlastní nebo u nás
zakoupené
✓ zdarma vám poskytneme
drenáž a substrát obsahující
hnojivo

25. – 26. 5. Hortenzie – královna
zahrady
✓ široký sortiment hortenzií
nejrůznějších druhů k výsadbě
✓ výstava řezaných hortenzií
s hlasováním o nejkrásnější
odrůdu
✓ odborné poradenství
v pěstování hortenzií
✓ rozšířená nabídka doplňkového
sortimentu

8. – 9. 6. Osaďte si starý hrnec
aneb skalničky, jak je neznáte
✓ rozšířený sortiment skalniček
a trvalek
✓ poradenství odborníka
✓ ukázky netradiční výsadby
skalniček
✓ možnost osazení přinesených
nádob a věcí
✓ zdarma vám poskytneme drenáž
a substrát obsahující hnojivo

Jahodová pohádka
v Zahradnictví u Chládka
✓ denně nabídka čerstvých
jahod od našeho dodavatele
Jahodárna Vraňany
✓ ochutnávka vybraných odrůd
✓ pro další informace o termínu
sledujte náš facebook

Více informací najdete na
webových stránkách jednotlivých
členů (viz poslední strana
Zpravodaje)
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Teplice
Most

✓ zaručená odbornost
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Bakov nad Jizerou

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov

Trhové
Sviny

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

Zahrada Lisý s.r.o.

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221,
Popovice 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

www.brabeczc.cz
● Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066

Chládek zahradnické centrum 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

FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

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

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

www.zahradnictvi-chladek.cz
● Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

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

www.szc.cz 
wwww.katalog-rostlin.cz
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