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zahradnického
oboru 2019

Begonie:
Je čas na přípravy

Trvalkový
záhon

ve žluté

věnce
Věnec je dnes běžnou floristickou dekorací.
Má řadu významů a symbolik v závislosti
na kultuře nebo náboženství. Většinou
je spojován se slunovratem a střídáním
ročního období, je v něm ukryt koloběh
života, růstu, zániku a opětovného
vzniku. Věnce vás budou provázet
každým vydáním Zpravodaje. Naše
zahradnická centra pro vás připravila
nejen ukázky hotových věnců, ale
také návody, jak si takový věnec
můžete vyrobit sami.
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jara

Oslavte příchod
Jaké by to bylo předjaří, kdyby se na zahradě ze země nedraly první nesmělé kvítky sněženek a talovínů!
Jarním cibulovinám jsou zasvěceny i věnce, které pro vás vyrobily floristky ze Zahradnictví Líbeznice.
Použily v nich nejen květy, ale symbolicky i cibulky, i když se jedná „jen“ o cibuli. Stačí je doplnit
přírodninami přinesenými z lesa nebo ze zahrady, rozkvetlými větvičkami nebo rychlenými cibulovinami
a krásný věnec, který ozdobí vstupní branku nebo dveře do domu, je na světě.

Zpravodaj
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věnce

1. Na pedigový základ připevněte tavnou pistolí několik
větviček vrby jívy, aby vytvořily vertikální základ dekorace.
Můžete použít plastové nebo přírodní.

V čistých
tónech
Co budete potřebovat:
✓ bílý základ z pedigu
✓ narašené větvičky
vrby jívy
✓ mech
✓ bílou cibuli sazečku

2. Pistolí přilepte po celé délce větviček jednotlivé cibulky
bílé sazečky a střídavě malé keramické květináčky.

jara

✓ miniatu rní kera mické
květináčky
✓ narcis (plastový)
✓ horkovzdušná lepicí
pistole

4. Pro oživení můžete přilepit na větvičky také několik lístků
narcisu, které celé dekoraci dodají svěží nádech.
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Text a foto: Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

3. Do květináčů napěchujte mech, nechte ho částečně
přečnívat a případně zafixujte pistolí. Z narcisu odstřihněte
kvítky a přilepte je do mechu.

Co budete potřebovat:
✓ slaměný základ
✓ mech
✓ přírodní lýko
✓ bílou cibuli sazečku

✓ rychlený modřenec
✓ vázací drát
✓ drátěné sponky

Modré z nebe

1. Slaměný základ věnce obalte mechem a zafixujte ho tenkým
vázacím drátkem.

2. Modřenec vyjměte z květináče a opatrně ho rozeberte
na jednotlivé rostlinky. Pomozte si dřevěným kolíčkem nebo
propláchnutím proudem vody.

3. Jednotlivé rostlinky zafixujte drátěnými sponkami
k slaměnému základu a sponku zakryjte lýkovým ovazkem.

4. Na vázací drátek navlékněte jako korále cibulky bílé sazečky
a takto vytvořený řetízek přetáhněte přes věnec.

Zpravodaj
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Trvalky
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Trvalkový záhon ve žluté
1+2 Trýzel, chejr (Erysimum)
3 Pryšec mnohobarvý
(Euphorbia polychroma) –
vysoký kultivar
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4 Pryšec mnohobarvý

(Euphorbia polychroma)
5 Funkie, bohuška (Hosta) – existují
i kultivary se žlutým panašováním

6 Tulipán (Tulipa)
7 Sasanka hajní (Anemone nemorosa)
8 Česnek (Galium boreale)
9 Katrán přímořský (Crambe maritima)

Text: (red); foto: GAP Photos
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Čím by byla zahrada bez trvalek? Vytrvalé rostliny ozdobné květem nebo (méně často) svým listem
by měly být součástí každého okolí domu – jsou proměnlivé, vnášejí do zahrady barvy a slouží
nejen k potěšení oka, ale třeba i k výzdobě interiéru, jsou-li určeny k řezu. V letošním roce vás
budou trvalky provázet i úvodními stránkami Zpravodaje. Budeme vám je představovat podle
barev – například pro tentokrát jsme zvolili žlutou.
Zpravodaj
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Zpravodaj
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Na slunce
a sucho

Anthemis tinctoria

Hypericum elite ´Red Lion´

Na slunce
a vlhko

Coreopsis verticillata

Geum coccineum 'Lemon Drop'

Achillea clypeolata

Euphorbia cyparissias

Helianthus decapetalus ´Meteor´

Inula grandiflora

Iris ´Gold Fackel´

Hemerocallis ´Bell´

Gaillardia × grandiflora ´Mesa ´

Helenium ´Eldorado´

Echinacea purpurea ´Cleopatra´

Lysimachia punctata

Rudbeckia fulgida

Panicum virgatum ´Haevy Metal´

Helianthus decapetalus
´Capenoch Star´

Leucanthemum x superbum
'Sonnenschein'

Inula ensifolia

Kniphofia citrina

Heuchera ´Winter Joy´

Ligularia dentata

Foto: PRO VOBIS

Vhodné
k řezu

Achilea filipendulina
´Coronation Gold´

Iris barbata ´Langport Phoenix´

Jak založit trvalkový záhon

Trvalky
1. Vybrané místo
zbavte plevelů. Ideální
je v tomto případě
chemické ošetření,
kdo se chce obejít bez
chemie, musí půdu zrýt
alespoň na hloubku
jednoho rýče a odstranit
všechny oddenky
vytrvalých plevelů.

2. Do půdy zapravte
organickou hmotu,
ideálně odleželý hnůj
nebo prosátý kompost.
Vystačíte si i s běžným
zahradnickým
substrátem,
doporučujeme jej však
doplnit o granulovaný
hnůj nebo dlouhodobě
působící hnojivo.

3. Připravte si
rostliny. Může jít buď
o oddělky starších
rostlin, nebo o nové
sazenice zakoupené
v zahradnickém centru.
Vybírejte druhy, které se
hodí pro podmínky na
stanovišti (slunce, vláha,
kvalita půdy).

Foto: Sarastro

4. Rostliny si nahrubo
rozmístěte po záhonu
v požadované kompozici.
Množství rostlin volte
podle doporučeného
počtu na metr čtvereční.
Při podzimní výsadbě
můžete rovnou vysadit
i na jaře kvetoucí
cibuloviny.

5. Začistěte okraje
záhonu – buď tak, že
pouze šikmo odrýpnete
drn, případně můžete
vytvořit obrubník
z kamenů, dlaždic nebo
využít neviditelný
plastový obrubník,
který zabrání prorůstání
okolního trávníku do
záhonu.

Co se může hodit
AGRO Hnojivo na trvalky pro
základní vyhnojení půdy nebo pro
následné hnojení. Působí až šest
měsíců a uvolňuje se postupně
v závislosti na okolní teplotě
a vlhkosti.

Zahradní lopatky
z různých materiálů
a v různých velikostech
pro vysazování menších
rostlin a pro práci
s půdou.

Špičatý rýč Fiskars pro přípravu
trvalkového záhonu v těžkých
a kamenitých půdách s ergonomicky
tvarovanou násadou a držadlem pro
snížení námahy.

Zahradní rovný rýč Fiskars
pro hloubení děr pro výsadbu,
zarovnávání okrajů záhonů a nakládání půdy.
Má ergonomicky tvarovanou násadu, držadlo
pro snížení námahy a plastový povlak pro
pohodlné držení.

6. Výsledný efekt za rok po výsadbě. V prvních
letech bude třeba pravidelně odplevelovat a zalévat,
na jaře je vhodné doplnit kompost nebo zapravit jiné
organické hnojivo.

Zpravodaj
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popínavky
Výhody popínavých rostlin
✓ podílejí se na tepelné izolaci domu
✓ zlepšují mikroklima v okolí budov
✓ poskytují prostor pro hnízdění ptáků
✓ snižují prašnost
✓ dokážou vylepšit vzhled staveb

Méně známí šplhavci
V letošním roce vám na stránkách Zpravodaje postupně představíme většinu rostlin,
které patří do skupiny označované jako popínavky. Ačkoliv způsob popínání může být
různý (oplétáním, úponky), my se zaměříme spíše na vzhled či společné znaky. A hned
v tomto pokračování vám představíme druhy, které jsou mezi popínavými rostlinami spíše
popelkami. Nepatří totiž mezi ty, které bychom v našich zahradách vídali příliš často.
10 předjaří 2020

Vistárie čínská

(Wisteria chinensis)

✓ výška až 12 m
✓ podkladu se přichytává ovíjením
✓ kvete na krátkých výhoncích
směřujících do stran
✓ kvete v dubnu před olistěním, přílišné
hnojení tvorbu květů omezuje
✓ květy dlouhé hrozny, podle kultivaru
fialové až bílé, velmi vonné
✓ plody v luscích jsou jedovaté

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

Vladimír Hájek
Flora Garden s.r.o.
Bakov nad Jizerou

Trubač kořenující
(Campsis radicans)

✓ výška až 6 m
✓ podkladu se přichytává kořínky
i ovíjením
✓ každý rok zjara silně seřezat, kvete
na nových výhonech
✓ kvete od července do září
✓ trubkovité květy podle kutlivaru
žluté, žlutooranžové, oranžové

Podražec velkolistý

(Aristolochia macrophylla)

✓ výška až 9 m
✓ podkladu se přichytává ovíjením
✓ atraktivní obrovské listy, průměr
až 30 cm
✓ nutná pevná opora, rostlina je
v dospělosti velmi těžká
✓ vytvoří pohledově neprostupnou stěnu
✓ květy méně nápadné, schované
pod listy

Hortenzie řapíkatá

(Hydrangea petiolaris)

✓ výška až 10 m
✓ podkladu se přichytává příčepivými
kořínky, starší rostliny raději opatřit
oporami
✓ není nutný řez
✓ kvete v první polovině léta, krémově
bílé květy v chocholících
✓ ideální do polostínu i stínu, půda
kyselá, chladná

Popínavé rostliny klamou tělem: kupujete sice malou,
drobnou rostlinku, která se ale po několika letech může
rozrůst do obřích rozměrů. Nezapomeňte proto na
stabilní a dostatečně pevnou konstrukci, po které se
bude rostlina pnout.

Akébie pětičetná
(Akebia quinatas)

✓ výška až 10 m, roční přírůstek až 2 m
✓ podkladu se přichytává ovíjením
✓ atraktivní pětičetné listy
✓ květy fialové, v hroznech, velmi
vonné
✓ kvete v květnu
✓ jedlé plody připomínají okurku,
dozrávají v září

Rdesno Aubertovo
(Fallopia aubertii)

✓ výška až 15 m
✓ roste velmi bujně, roční přírůstek až
několik metrů
✓ podkladu se přichytává ovíjením
✓ květy bílé, uspořádané v hroznu
✓ kvete od srpna do října, květy
atraktivní pro hmyz
Zpravodaj 11

dějiny květin

a
k
n
e
ž
Sně každému milá
Něžný, rozkošný zvonečku,
v bílém šatě – nazývají tě
sněženkou, ty roztomilý
kvítku. Když vládne ještě
hluboké mlčení, když
v přírodě ještě všecko
zbožně odpočívá, a přece
už vane lesy vlahý dech,
pták tiše volá, budíš
v srdci radostně sladkou
naději, tuchu jara.

P

Lat. název rostliny:
Lidový název:
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Galant hus nivalis

Sněženka podsněžník, Sněženka jarní

Text: (red); foto: iBulbs, Dreamstime

ro rané a líbezné kvítky čas
to bývá podsněžník bílý (Galanthus nivalis), jenž pochází pů
vodně z jižní Evropy, ale v celé střední
Evropě časem zplaněl, sázen do za
hrad. Často se také sněženky rychlí,
aby kvetly již vprostřed zimy. Tam, kde
rostou na lukách a hájích, nebývají oje
dinělé, milují společnost a tu sta a sta
zvonečků věští brzký příchod jara.
Sněženka je prvním kvítkem naší pří
rody, půvabná a proto dvojnásob kaž
dému milá. Chudé děti vesnické vy
cházejí do lesů, trhají kvítky ty, vijí do
kytiček a donášejí do blízkého města
na prodej. A každý si rád koupí kytičku
těch kvítků, jichž okvětí má tři plátky,
úzké, dlouhé jako padlý sníh – obraz
trvající ještě zimy a tři vnitřní plát
ky krátké, široké, lemované jemnými
proužky zelenými, něžnou známkou
naděje v brzký návrat toužené Vesny.

Botanické jméno sněženky utvořeno
je ze slov gala = mléko, anthos = květi
na, tedy květina mlékobílá. Na barvu,
jakož i časný, často pod sněhem již
pučící květ, přihlédají i ostatní jmé
na květiny. Tak české „podsněžník“
a „sněženka“ nebo starší (Preslem
utvořené) „sněhovka“ a lidové jméno
„vyskočilka“. Podobně „Clochettes
d´hiver“ = zimní zvonečky, „Nivéo
le“ z latinského niveus = sněhový
a „Porce-neige“, t. j. sníh prorážejí
cí jsou francouzská jména sněženky.
Německé „Schneeglöckchen“ a ho
landské „Sneuwklokje“ znamená sně
hové zvonečky, anglické „Snowdrop“
– sněhové vločky.
Ve Švýcarsku říkají sněžence „Amsel
blümli“, neboť kvete-li, bývá už v lese
slyšeti hlas kosů. Podle toho, jak dlou
ho sněženka kvete, hádají Švýcaři na
léto; uvadne-li brzy, bude léto krátké.

enku
U nás panuje pověra, že kdo první sněž
oči, bude
spatří, má ji utrhnouti a potříti si jí
celý rok dobře viděti a nebudou ho boleti.

Největší milovnicí sněženek byla za
jisté ruská carevna Kateřina II. Kdysi
spatřila neobyčejně krásnou a velikou
sněženku rozkvétající na louce u Něvy.
Aby zvláštní ten květ nikdo neotrhal,
kázala postaviti k mís
tu tomu vojenskou hlíd
ku. Minula dlouhá léta,
sněženky z louky dáv
no vymizely, ale stráž
stávala na místě tom
dále. Příčina, proč hlíd
ka tam stojí, dávno byla
zapomenuta a teprve,
když car Alexandr II.
sám si toho jednou po
všimnul, bylo pátráno
po důvodech, jež teprve
po nemalé námaze byly
zjištěny.

Na Kladensku se zase domnívají, že
ten, kdo najde sněženku v listopadu,
bude na Štědrý den šťasten.
Pěknou pověst o sněžence vypravují
si v Horní Falci. Když bůh stvořil vše,
trávu i květiny a dal všem krásné bar
vy, udělal naposled také sníh, ale pravil
mu, aby barvu si našel sám. I šel sníh
k trávě a žádal jí o barvu zelenou, po
tom růži o barvu červenou a navštívil
se stejnou žádostí ještě fialku a sluneč
nici. Byl totiž velmi ješitným a chtěl
míti pěkný kabátek. Ale květiny se mu
vysmály a odbyly jej. Tu posadil se sníh
k sněžence a pravil zarmoucen: Nedá-li
mně nikdo barvu, tu povede se mě jako
větru, který je zlý a nenáviděn, protože
jej není viděti. I smilovala se sněženka
a pravila: líbí-li se ti snad skromný můj
plášť, jen si jej vezmi. Sníh tak učinil
a od těch dob má bílou barvu. Stal se
ale nepřítelem všech květin, až na sně
ženku, jíž neublíží.

Výběr z kapitoly
Sněženka v knize Oskara
Smrže Dějiny květin,
IV. díl, vydal Josef
Vaněk, 1924

Zpravodaj 13

cibuloviny

Už za pár týdnů začnou pod zbytky sněhu rašit sněženky a talovíny
a až se půda ještě více ohřeje, rozehrají skutečnou symfonii barev
tulipány, narcisy a další cibuloviny. Rostliny, které vám představujeme
na této dvoustraně, patří sice také do skupiny cibulovin a hlíznatých
rostlin, kvetou však mnohem později – v létě a na podzim. Zvláštní
místo mezi hlíznatými rostlinami kvetoucími v létě mají begonie,
protože je pěstujeme v nádobách, zatímco ostatní se hodí i do záhonů.
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Begonie

Je čas na přípravy
Jak předpěstovat begonie

Co se může
hodit
Košík na cibuloviny určený
k sázení i skladování cibulovin
a jako ochrana před hlodavci.
Usnadňuje vyjmutí cibulovin
z půdy a zamezuje jejich
poškození rýčem.

✓ Hlízy musí být pevné, suché, bez známky
hniloby nebo plísně.

✓ V ideálním případě by měly mít už viditelná narašená očka, ale není to nutné.
Hlízy umístíme očky (nebo prohlubní) vzhůru do nádoby s vlhkou rašelinou a mírně zatlačíme.
✓ Umístíme na stanoviště s konstantní teplotou
15–20 oC, nemusí být příliš světlé.
Jakmile se objeví očka, vysadíme do truhlíků
nebo nádob a přeneseme na světlé, teplé místo.

✓ Před výsadbou můžeme větší hlízy rozdělit
čistým řezem tak, aby na každé části zůstala
aspoň dvě očka. Řez zasypeme rozdrceným
dřevěným uhlím.
✓ S přemístěním na venkovní stanoviště
počkáme, až pomine riziko mrazíků.

Text: (red); foto: iBulbs

Při výsadbě na záhon
nezapomeňte
✓ obohatit půdu o kompost nebo jiné
dlouhodobě účinné hnojivo
✓ vytvořit dostatečně hlubokou jamku
(asi trojnásobek výšky cibule)
✓ zajistit drenáž, zejména v těžkých
půdách – písek, drť, keramzit
✓ označit si místo výsadby do doby,
než rostliny vyraší
✓ zvolit vhodnou oporu, aby vítr
rostliny nerozlámal

Polyversum
na ochranu
rostlin proti
hnilobě,
plísni
a padlí.
Obsažené
houbové mikroorganismy ničí
fytopatogenní houby a rozkládají
je na vlastní výživu.

Lopatka
s vyznačenou
škálou vám
pomůže vytvořit
správně
hlubokou jamku
pro výsadbu.

Gliorex obsahuje spóry hub
přirozeně se vyskytujících
v půdě, které mají schopnost
pro rostlinu rozkládat
organické zbytky v půdě a tím
zvyšovat příjem živin z půdy.

Zpravodaj 15

dřeviny

Čimišník (Caragana

arborescens ‘Walker’)

✓ výška 1–2 m, šířka do 1 m
✓ atraktivní jemné, stříhané listy a žluté
zvonečkovité květy
✓ lze pěstovat i v květináči
✓ velmi nenáročný, snáší sucho
i zasolenou půdu

Vrba jíva

(Salix caprea ‘Kilmarnock’)

✓ výška 1–2 m, šířka 1 m
✓ na jaře tvoří atraktivní žluté „kočičky“
✓ pro hustý růst je třeba po odkvětu
silně seřezat
✓ lze pěstovat i v nádobě

Možná podle starých
mohutných vrb s převislými
větvemi jsme si zvykli
označovat všechny takto
rostoucí dřeviny přídomkem
smuteční. Je to trochu
škoda, protože v létě působí
olistěné větve jako zelené
vodopády a jejich dekorativní
vzhled se nezapře ani
v zimě. Vedle skutečných
velikánů, mezi něž patří
již zmíněná vrba, však
existují také menší druhy,
nejčastěji roubované, které
najdou prostor i v menších
zahradách. Několik tipů vám
představíme.

Zmarličník (Cercidiphyllum
japonicum ‘Pendulum’)

✓ výška 4–8 m, šířka 3 m
✓ do středních a větších zahrad
✓ srdčité listy jsou při rašení
načervenalé, na podzim zlaté
✓ čerstvě opadané listí voní po
karamelu
✓ humózní, kyselá půda, plné slunce
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Okrasná třešeň (Prunus
serrulata ‘Kiku Shidare’)

✓ výška 3 m, šířka 2 m
✓ typické růžové květy sakury na ještě
holých větvích
✓ rašící listy jsou bronzové, na podzim
žluté
✓ vlhčí půda, nesnáší přemokření

Modřín

(Larix decidua ‘Stiff Weeping’)

✓ výška 1-2 m, šířka 1 m
✓ od místa roubování tvoří výrazně
převisající větve
✓ jehlice měkce zelené, na podzim
žluté
✓ plné slunce, lehčí, dobře odvodněná
půda

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

Pod zelenými deštníky

Bříza bělokorá

(Betula pendula ‘Youngii’)

✓ výška 2–3 m, šířka 2 m
✓ nové větve raší nad roubem, délka
až 1 m
✓ husté převislé větve zcela zakryjí kmen
✓ odolná, dobře přezimuje a po
zakořenění snáší i sucho
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minizahraádky

Málokdo si dovede představit domov bez pokojových rostlin. Ne každý však má dostatek
prostoru, aby si mohl interiér zkrášlit velkými solitérami. Bylo by ovšem chybou vzdát se rostlin
v bytě jen proto, že na ně nemáme místo. Řešením jsou rostliny v květináčích do průměru 7 cm,
které vám doma udělají stejnou parádu jako ty velké, protože co je malé, to je milé.

M

alí zelení společníci vás mohou provázet nejen
na tradičních místech v bytě, ale také třeba
v kuchyni či koupelně. Navíc jsou to rození týmoví hráči a ve skupince po třech vypadají ještě lépe.
Zkuste si vytvořit skleněnou minizahrádku – funkční ekosystém v uzavřené láhvi nebo váze. Velkou výhodou je její naprostá soběstačnost. Denní světlo poskytuje zdroj pro základní živiny, a pokud jsou láhev
nebo váza uzavřené zátkou, vzduch a voda automaticky cirkulují. Je to ideální řešení také pro ty, kteří
mají rádi zeleň v bytě, ale nechtějí se o rostliny příliš
starat, případně pro pěstitele masožravých rostlin,
jimž vlhké klima ve skleněných nádobách mimořádně vyhovuje. Jak se skleněné zahrady rozrůstají,
stávají se krásnějšími a budou opravdovou ozdobou
vašeho interiéru.

18 předjaří 2020

Text a foto: Dan Veselý, Sdružení zahradnických center s.r.o.

Co je malé, to je milé

Pavlína Hofírková
Chládek zahradnické centrum s.r.o.
Praha

Zkuste si vytvořit aerárium – minizahrádku
v závěsné skleněné nádobě, kterou zavěsíte
poblíž okna, například na garnýž.

Co budete potřebovat pro vlastní skleněnou minizahrádku
✓
✓
✓
✓
✓
✓

skleněnou nádobu s korkovou zátkou,
oblázky jako drenážní vrstvu,
aktivní uhlí (zabraňuje výskytu plísní),
substrát pro pokojové rostliny,
kousek mechu na překrytí povrchu substrátu,
malé pokojové rostliny, například netík
(Adiantum), begonie (Begonia rex), kalátea
(Calathea), zelenec (Chlorophytum), fitónie
(Fittonia), protažitka (Gynura), osladič
(Phlebodium), lopatkovec (Spathiphyllum).
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užitková zahrada

Okurky
a kopr:

Nerozlučná dvojka

Pěstujete si vlastní nakladačky? Pak k jejich zavařování nepochybně potřebujete kopr. I když
se ale rozhodnete spíše pro okurky salátové, určitě tuto aromatickou bylinu oceníte také, vždyť
tvoří nepostradatelnou součást třeba tzatziků. A co výtečná koprová omáčka? Nebo kulajda?
Kopr lze snadno pěstovat právě v porostech okurek – jednou vysetý už si své místo na zahradě
získá na věky, protože se sám přesévá, dáme-li mu šanci vykvést a vysemenit se.

Pěstování kopru

zásobou živin
✓ lehčí, propustná půda se
ých
✓ výsev do řádků vzdálen
cca 25 cm od dubna do srpna
atní
pěstovat přiséváním mezi ost
lze
✓
zeleniny
ce
✓ sklízí se mladá nať při výš
ání
vov
zer
kon
ke
,
15 až 20 cm
ve fázi prodlužovacího růstu
až do doby květu
sušit nebo zamrazit
lze
✓

Kopr vonný
Mamut

✓ velmi vzrůstná odrůda,
vysoký výnos
✓ list tmavě zelený
✓ výrazně kořeněná vůně
a chuť
✓ vhodný na sušení
i mražení
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Kopr vonný
Hanák

✓ jemná kořenitá chuť,
bohatá hmota
✓ jasně zelený list
✓ pro nakládání zeleniny
sbírat až v květu
✓ výhodný poměr listů
k celkové hmotě rostliny

Kopr vonný
Compact

✓ nízká kompaktní odrůda
✓ pro pěstování v truhlících
či jiných nádobách
✓ jemná kořenitá chuť
✓ sklízí se celé rostliny při
výšce 15 až 20 cm

Mamut

Co se může
hodit

Charlotte

Jiffy z kvalitní
rašeliny pro
výsev a množení
s obsahem
vápence
a základními
živinami.

Pěstování okurek na
venkovních záhonech

✓ dostatečně výživná půda
ost)
s organickou hmotou (komp
ci
slun
ém
pln
na
ště
ovi
✓ stan
vhodnější
✓ pro přímý výsev na záhony
ůdy
odr
é
ran
za čtvrtým
✓ mladé sazenice zaštípnout
plodnost
ší
vět
pro
tem
kvě
ým
pát
až
třit
oše
né
nut
ůdy
✓ náchylné odr
ším
dal
a
lí
pad
ti
pro
em
třik
pos
chorobám

Okurka
nakládačka Regina
✓ plody s hrubými bílými
ostny, přerůstají jen
pomalu
✓ bujný růst a mohutný
kořenový systém
✓ tolerance k plísni
okurkové a antraknóze,
rezistentní k černi
okurkové

Okurka salátová
Linda

Text: (red); foto: SEMO a Dreamstime

✓ středně pozdní hybrid pro
polní pěstování
✓ plody menší, sytě
tmavozelené, štíhlé,
geneticky nehořké
✓ výborný zdravotní stav,
vitalita, chladuvzdornost
✓ rezistentní k černi
okurkové, netrpí padlím

Okurka salátová
Perseus

✓ středně raný hybrid pro
pěstování na poli i ve
fóliových krytech
✓ plod středně velký,
středně zelený
✓ vysoká úrodnost
✓ při suchu a chladu
mírně hořkne

Linda

Okurka nakládačka
Charlotte
✓ velmi raná, hustoostná
✓ plody štíhlé, delší, tvarově
vyrovnané
✓ střední růst, pěstování
v hustším sponu
✓ odolnost k deformacím,
vysoká tolerance k plísni
okurkové

AGRO Substrát
pro výsev
a množení
podporující
vzejití
a zakořeňování
a bránící padání klíčků.

Minipařeniště ELHO z recyklovaných
plastů k předpěstování sadby
a pěstování bylinek
v bytě.

Okurka salátová
Saladin

✓ pro časné pěstování ve
fóliovém krytu
✓ plod středně zelený,
hladký, nehořký, delší

Okurka salátová
Cheer

✓ velmi raná odrůda polního
typu
✓ geneticky nehořká
✓ středně dlouhý,
tmavozelený s hrubými
ostny
✓ pro přirychlování ve
fóliovnících, pod netkanou
textilií a pro pěstování
na poli

Miniskleník k předpěstování či
pěstování rostlinného materiálu
v různých velikostech.

Minipařeniště Romberg se
snadno ovladatelným ventilačním
systémem. V různých velikostech.
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fauna

Jaké krmítko?
✓ ideální dřevěné nebo plastové,
kovové je méně vhodné
✓ stříška ochrání krmivo před vlhkostí
a plesnivěním
✓ samonásypný systém zajistí potravu
na několik dnů až týdnů
✓ závětrné, nerušené stanoviště,
v blízkosti stromů nebo keřů,
nejlépe ve stínu
✓ semenné směsi je vhodné doplnit
lojovou koulí nebo koláčem
✓ pokud možno zajistíme ptákům
i zdroj vody

Pozorujte a sčítejte!

Přikrmujte,

Česká společnost ornitologická pořádá
letos druhý ročník Ptačí hodinky, který
vyvrcholil o víkendu 10.–12. ledna
2020 celorepublikovým sčítáním ptáků
na krmítkách. Do loňského ročníku se
zapojilo přes 14 tisíc sčitatelů, kteří
pozorovali víc než čtvrt milionu ptáků.
Nejčastějším hostem krmítek byla sýkora
koňadra, s odstupem následovali vrabci
polní a vrabci domácí. Jak dopadne
sčítání letos, se dozvíte v jarním čísle
Zpravodaje. Více informací najdete na
www.birdlife.cz.

Zima je tu a v parcích a zahradách je ticho a skoro
až smutno. Ale nemusí být! Stačí pověsit krmítko,
nasypat do něj vhodnou potravu pro ptáky a hned
bude všude živo a veselo. Krmítek je na trhu celá
řada, stejně jako krmných směsí pro ptáky. Jaké
krmítko ale vybrat a co do něj nasypat?
Ano

Co do krmítka?

✓ slunečnicová a jiná semena
✓ oves, proso, pšenice
✓ hrách, kukuřice
✓ nasekané ořechy
✓ pokrájená jablka, jeřabiny,
sušené ovoce
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Ne
✗ plesnivé a zkažené krmivo
✗ pečivo
✗ solené potraviny
✗ přepálené a kořeněné
✗ zbytky
✗ uzeniny

Text: (red); foto: Plastia a Zuzana Pernicová

ale správně!

Osobnost zahradnického oboru

Josef Holzbecher:
Nekritizuju, jen chválím

Text: (red); foto: archiv SZC

V

ystudovaný zahradník Ing. Josef
Holzbecher, CSc., působil do roku
1990 v brněnském arboretu, kde
ve spolupráci se zahradním architektem Ivarem Otrubou vybudoval několik unikátních expozic
pro skalničky. Právě
tato skupina rostlin mu
učarovala a stala se jeho
celoživotní vášní. Za
alpinkami neváhal podnikat expedice do vzdálených hor, například do
Argentiny nebo Chile,
odkud si často přivážel
rostlinné exempláře do
vlastní sbírky. Kromě
toho ale vlastní pílí vyšlechtil spolu se svou
ženou řadu zajímavých

Letos na podzim udělilo Sdružení
zahradnických center, které je
vydavatelem tohoto Zpravodaje,
historicky první ocenění Osobnost
zahradnického oboru. Jeho smyslem
je ocenit dlouhodobou práci pro
zahradnický obor a vyzdvihnout
výjimečnou osobnost. Prvním
nositelem ocenění se stal Josef
Holzbecher z Botanického zahradnictví
v Lelekovicích. Získal od nás
originálního kovového zahradníka
z uměleckého kovářství Gibbus.

kultivarů, které dnes patří k běžnému
prodejnímu sortimentu nejen u nás, ale
i v zahraničí, například Dianthus ‘Babí
Lom’, Armeria ‘Brno’ a ‘Lelekovice’,
Pulsatilla ‘Papageno’, Saxifraga ‘Brno’.
Když v roce 1990 založil
v jihomoravských Lelekovicích vlastní zahradnictví zaměřené na pěstování
a prodej trvalek, zejména
skalniček, dokázal využít bohatých osobních
kontaktů v zahraničí pro
úspěšný export rostlin do
Evropy. „Začátky ale nebyly nijak snadné,“ vzpomíná Josef Holzbecher. „Začínali jsme s pěstováním
v kelímcích od jogurtů
a všechno jsme dělali ruč-

ně, první mechanizaci jsme si mohli
dovolit až o mnoho let později. Cením
si naší jedinečnosti spočívající zejména v sortimentu skalniček z vlastní
produkce a toho, že se snažíme držet
pravost jmen a kultivarů rostlin.“
Ve svých 76 letech dnes Josef Holzbecher chod trvalkové školky sleduje už
jen zpovzdálí, o chod firmy se stará
jeho dcera Jana. „Samozřejmě ale do
zahradnictví docházím a pokud je to
potřeba, pomůžu radou nebo přiložím
ruku k dílu. Jsem rád, že nemusím kritizovat, ale jen chválit, protože dcera
v podnikání zdárně pokračuje, což je
do určité míry velký úspěch. Třeba
se jednou dočká podobného ocenění,
jaké jsem já obdržel od Sdružení zahradnických center. Nesmírně si ho
vážím a děkuji za něj.“
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Užitková zahrada

Jistě, je to snadné: zajít do supermarketu, nakoupit dvě tři kila
a základ nedělního oběda je hotový. O čem je řeč? O obyčejných
bramborách! Přesto se s renesancí užitkových zahrad vrací do
módy i pěstování vlastních brambor. Proč? Jednak přesně víte,
co jíte, jednak představuje sklizeň brambor neskonalý
zážitek: stačí zarýt do půdy vidle, jemně odklopit
a za zbytky natě vytáhnout celý trs krásně
žlutých hlíz. Ty pak stačí jen důkladně
omýt a i se slupkou třeba upéct.
Budou vynikající, zkuste to!

Kobzole, erteple, bandory, zemáky… prostě

brambory!
Brambory k výsadbě

optimální
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hlíza vyčerpaná



slabé, dlouhé klíčky





Podle čeho vybírat
odrůdy brambor
✓ varný typ A (přílohy, saláty, na loupačku;
pevné), B (přílohy; mírně moučné) nebo C
(kaše, těsto, hranolky, bramboráky; velmi
moučné)
✓ délka vegetační doby (viz samostatný box)
✓ tvar, množství a velikost hlíz
✓ rezistence vůči chorobám a škůdcům
✓ nároky na půdu a závlahu

Průběh vegetace brambor a postupné přihrnování

Pro jarní vyhnojení
půdy, v níž budeme
pěstovat brambory,
doporučujeme
AGRO Hnojivo pro
brambory speciálně
vyvinuté pro tento
účel. Granulované
kombinované hnojivo
je bohaté na draslík
a síru, zlepšuje
trvanlivost brambor
a zvyšuje podíl škrobu
v hlízách.

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

Kdy a jak vysazovat
brambory
✓ vysazujeme od poloviny března do poloviny
května, podle počasí
✓ půda hluboko zrytá, vyhnojená už
z podzimu, na jaře doplněná o dlouhodobě
působící hnojivo
✓ vysazujeme do hloubky 20 cm na
vzdálenost 20 cm, řádky vzdálené asi 70 cm
✓ jakmile začne růst nať, postupně dvakrát
přihrneme
✓ zaléváme pravidelně, nejlépe ne na list
✓ nastýlka posekanou trávou zabrání
vypařování vody a udržuje půdu kyprou
✓ sklízíme v době, kdy zaschne nadzemní část

Vegetační doba
brambor podle odrůd
velmi rané: 90–110 dní
rané: 110–120 dní
polorané: 120–130 dní
polopozdní: 130–145 dní
pozdní: více než 145 dní

Netradiční způsoby
pěstování

Chystáte se pěstovat
brambory ve velkém?
Pak vám určitě přijdou
vhod gumové holínky,
které nabízíme
v širokém výběru
designů i velikostí.

✓ v pytli: jutový nebo
igelitový pytel s otvory,
vysadit asi pět hlíz do
vrstvy asi 20 cm půdy,
postupně přidávat
substrát až do naplnění
celého pytle
✓ v seně: na nízce posekaný
trávník se rozmístí
brambory a zakryjí směsí
sena a posekané trávy
do výšky asi 40 cm,
důkladně zalít, dále
nenastýlat
✓ ve vyvýšených záhonech:
ideálně stohovatelných,
které umožní postupné
zvyšování a přidávání
půdy
✓ ve starých pneumatikách:
princip stejný jako
u zvýšeného záhonu,
postupně lze přidávat
další pneumatiky
a vyplňovat substrátem
✓ v pytlích na zahradní
odpad: lze pěstovat i na
balkoně či terase
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výživa

Hnůj
i bez chlévů
Výhody granulovaných hnojů

AGRO Pravý kravský hnůj

✓ vyroben čistě z kravského hnoje
pomocí procesu sušení a lisování
✓ určen převážně k základnímu
hnojení před výsadbou rostlin
vyžadujících organické hnojení
(brambory, řepa,
celer, brukvovitá,
plodová zelenina)
✓ vhodný i pro
vyhnojení
květinových
záhonů, při
přípravě půdy před
výsadbou stromů
a keřů
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✓ granule (sušené peletky) vlhkostí nabobtnají
a živiny se z nich pomalu uvolní do půdy
✓ snadno se s nimi manipuluje, dobře se dávkují
✓ na rozdíl od klasického hnoje neobsahují
klíčivá semena plevelů
✓ zvyšují sorpční kapacitu a biologickou aktivitu
půdy a tím zlepšují půdní strukturu
✓ uvolňování živin je pozvolné a rovnoměrné
v průběhu celého vegetačního období
✓ rovnoměrně se rozhodí na plochu a zapracují
do půdy (ručně rytím či strojově zaoráním),
při dodatečném přihnojování se mělce
zapraví do půdy

AGRO Pravý slepičí hnůj

✓ vyroben z drůbeží podestýlky
s přidáním melasy (zbytek po
vykrystalizování cukrové řepy)
✓ ideální pro muškáty a pro plodovou
zeleninu ve fázi růstu, kdy potřebuje
vyšší obsah
fosforu
✓ vhodný i pro
základní hnojení
před výsadbou,
případně
k přihnojování
ovoce, zeleniny,
okrasných
rostlin a plodin
v průběhu
vegetace

AGRO Pravý koňský hnůj

✓ vyniká vyšším obsahem
podestýlky
✓ vhodný především do skleníku při
jeho zakládání anebo při úplné
výměně půdy
Text: AGRO CS; foto: AGRO CS, Shutterstock

Pokud jste se někdy začetli do starých
zahradnických knih či časopisů, mohli jste se
dozvědět, že hnůj hospodářských zvířat je pro
zahradu doslova pokladem. Čerstvý, ale zejména
odleželý, zetlelý. Kde ho ale vzít, když nemáme
hospodářství a žádná zvířata nechováme?
Řešením může být hnůj granulovaný, který
v našich zahradnických centrech nabízíme
ve formě praktických granulek.

akce

Předjarní akce v našich zahradnických centrech
Zahradnické centrum
Ferenčík
České Budějovice
Pro informace o předjarních akcích
v našem zahradnickém centru
sledujte náš facebookový profil
a web www.ferencik.cz

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice
1.–2. 2. Gerberový víkend

✓ výstava řezaných gerber
✓ možnost zakoupení
vystavovaných druhů
✓ skvělé nápoje na zahřátí v naší
kavárně

15.–16. 2. Farmářský víkend
✓ ochutnávky skvělých produktů
z našeho sortimentu
✓ seznámení s novinkami
✓ dobroty v naší kavárně

28.–29. 3. Jaro v zahradnictví
✓ zahájení prodeje růží Kordes
✓ zábavný program pro děti
s velikonočním tvořením
✓ jarní inspirace

AZ GARDEN s.r.o.
Pardubice

Chládek zahradnické
centrum s.r.o.
Praha

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr

2020
22.–23. 2. Elegance zvaná
Orchidej

✓ známé i netradiční druhy
orchidejí
✓ prezentace květinových šperků
✓ květinový fotokoutek

Zahradnictví Dvořák
a syn s.r.o.
Teplice

15.–16. 2. Farmářský víkend

25.–26. 1. Růžový víkend

✓ výstava řezaných růží
✓ možnost zakoupení vystavených
růží

8.–9. 2. Farmářský víkend

✓ přijďte ochutnat to nejlepší
od našich dodavatelů

21.–23. 2. Petrklíč – k jaru klíč
✓ jarní inspirace
✓ široký sortiment pokojových
rostlin

✓ přijďte ochutnat to nejlepší od
českých dodavatelů z různých
regionů naší republiky

Zahradnické centrum
Brabec, s.r.o.
Modřice
22.–23. 2. Jaro
v záplavě květů

✓ floristická show
inspirovaná jarem
14–15,30 hod
✓ dětské tvoření 9–17 hod
✓ široký sortiment jarních
cibulovin
✓ plno jarní inspirace

22.–23. 2. Nádech jara v Černé
✓ program najdete na našem
webu a facebooku

Text: (red); foto: Dreamstime

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

Dejte škůdcům STOP
Trápí vás mšice či obaleči na ovocných
stromech? Máte problémy se škůdci na
bramborách či jahodníku? Účinný boj proti
Pro jaké rostliny a škůdce je
nezvaným hostů spočívá především ve včasném zásahu. Právě
Decis Protech registrován?
nyní, v době rašení, je vhodné ošetřit jádroviny proti přezimujícím
✓ jabloň (obaleč jablečný)
škůdcům. Tímto zásahem lze snížit množství škůdců v sadu
✓ jádroviny, slivoň, třešeň,
a oddálit případné napadení například mšicemi.
višeň (saví a žraví škůdci)
Pro předjarní postřik doporučujeme přípravek
✓ réva vinná (obaleči)
Decis Protech v kombinaci s olejovými přípravky,
✓ brambory, rajčata
například RockEfect. Aplikaci provádíme při
(mandelinka bramborová)
teplotách nad 5 oC tak, aby byl celý strom
✓ cibule, pór (vrtalka
dokonale zvlhčen, tedy do počátku skanutí kapek
cibulová, pórová)
kapaliny z povrchu. Teplota postřikové kapaliny
✓ hrách (mšice, třásněnky)
by měla být alespoň 18 oC pro dokonalé promísení
✓ jahodník (květopas
olejové složky.
jahodníkový)
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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.

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

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.

Chládek zahradnické centrum s.r.o.
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

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

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

Zahradnické centrum
FERENČÍK
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
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