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Pokojovky
jako dárek
Nezavrhujte
umělé květiny!
Rovnou vysít,
nebo předpěstovat?
Bílé mám tě rád…

Užitková
zahrada

Sezóna

Petrklíče:

Jarní poslové nejen do bytu
Jakmile odstrojíme stromeček a zaklidíme všechny vánoční dekorace, už za okny
vyhlížíme první známky jara. Těšíme se na slunce, barvy, vůně květin... to všechno
přinášejí petrklíče, prvosenky či chcete-li po zahradnicku primulky. Přijďte si
k nám vybrat z nabídky různých druhů a vytvořte si z nich působivá aranžmá.
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Odkvetlé petrklíče přemístěte
na chladnější místo.
Až pominou mrazy, vysaďte je
na vhodné místo do zahrady.
Rostliny budou sice zvadlé
a zaschlé, ale brzy obrazí
a na podzim nebo na jaře vás
znovu potěší svými květy.

Fakta:

Eliška Korbová,
Zahrada Lisý s.r.o.

Prvosenky (Primula) zahrnují více než
500 volně rostoucích druhů. Většina druhů
používaných v zahradnictví a floristice
pochází z východní Asie, Evropy, Japonska
a Severní Ameriky. Běžně se vyskytující
prvosenka bezlodyžná a jarní pocházejí ze
západní Asie a Evropy, zatímco prvosenky
patrová a číškovitá pocházejí z Číny.

Péče o petrklíče
✓ světlé místo bez přímého slunce
✓ čím chladnější stanoviště, tím déle
vydrží kvést
✓ přiměřená zálivka, substrát musí být
stále vlhký
✓ jednou za dva týdny přihnojit hnojivem
pro kvetoucí pokojovky
✓ na přeschnutí reagují zasycháním
nevykvetlých poupat

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

Jméno

Péče

Původ

Primula vulgaris
(prvosenka bezlodyžná)

Světlé, nejlépe chladnější stanoviště, pravidelná zálivka, po odkvětu vysadit na zahradu. Evropa

Primula veris
(petrklíč, prvosenka jarní)

Zahradní trvalka, pravidelně zalévat.

Evropa

Primula obconica
(prvosenka číškovitá)

Světlé stanoviště bez přímého slunce, pravidelně zalévat, po odkvětu vysadit.

Čína

Primula denticulata
(prvosenka zoubkatá)

Světlé i slunečné stanoviště, pravidelně zalévat, po výsadbě vydatně.

východní Asie

Primula malacoides
(prvosenka patrová)

Světlé nebo polostinné místo, střední zálivka, v době kvetení nesmí přeschnout.

Čína

Primula rosea
(prvosenka růžová)

Světlé i slunečné stanoviště, pravidelně zalévat, po výsadbě vydatně.

Himálaj, Japonsko

Zpravodaj
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Cibuloviny
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Bílé

mám tě rád…

Nám starším při přečtení titulku jistě vytane na mysli nezapomenutelný
song Waldemara Matušky, který sice neopěvuje rychlené cibuloviny,
nicméně alespoň barvou jsme se trefili. A proč právě bílá? Třeba vás
zaujme stejně jako nás, je klidná, velmi elegantní, dobře se kombinuje
s jinými barvami a nechává vyniknout tvarům květů.

Rychlené cibuloviny

kých
vě teď v našich zahradnic

✓ koupíte prá
centrech
tebních kontejnerech
✓ můžete je použít v pěs
ích nádob
stn
vla
nebo přesadit do
ných druhů
růz
y
adb
ses
u
✓ efektní jso
stejných barev
ího substrátu
✓ vysazujte do standardn
t
éva
zal
a nezapomeňte
květní stvol, listy
✓ po odkvětu seřízněte jen
ponechte
í) listů cibule
✓ po zatažení (zaschnut
vysaďte do zahrady
zim
pod
uskladněte a na

Co se může
hodit

Lýkový provaz a jemně tkané
jutové stuhy v přírodní nebo
barevné úpravě jsou vhodné
k dekoracím a dozdobení
květinových aranžmá.

Text: (red); foto: iBulbs a Dreamstime

Proutěné koše
v mnoha tvarech
a velikostech
s plastovou
výstelkou se
hodí pro
skupinové
sesadby
cibulovin a jiných
jarních rostlin.

Dekorativní zápichy
s mnoha motivy
dozdobí květinovou
skupinu a dodají jí
vtipný prvek.

Zpravodaj
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Pokojové
rostliny

Jana Brabcová
Zahradnické centrum
Brabec s.r.o.
Modřice u Brna

Jak dosáhnout vyšší vzdušné
vlhkosti, kterou nejen filodendrony
potřebují? Pokud nechcete
použít zvlhčovač vzduchu
(difuzer), můžete rostliny rosit
rozprašovačem nebo postavit
květináč na misku s vodou
vyplněnou oblázky, které zabrání
vzlínání do půdy v květináči.
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Patří filodendrony mezi vaše oblíbené pokojové
rostliny? Není divu – na světě existuje kolem
pěti set popsaných druhů, celkově se ale
množství odhaduje na sedm set. Filodendrony
rostou zejména v tropických deštných lesích,
přesto se dají pěstovat i u nás. Najděte si mezi
nimi svého favorita!

R

ostlina byla poprvé popsána již v roce
1644 německým přírodovědcem a astronomem Georgem Marggrafem, ale
svůj oficiální název dostala až v roce 1829.
Slovo filodendron vzniklo spojením dvou
řeckých slov: philos – láska a dendron –
strom, protože ve své domovině musí filodendrony šplhat vzhůru za světlem. Využívají k tomu kmeny stromů, které „objímají“
svými vzdušnými kořeny.

Péče o filodendron
✓ běžná pokojová teplota, v zimě by
neměla klesnout pod 13 °C
✓ světlo jasné a rozptýlené, pozor na
přímé slunce
✓ zálivka přiměřená, nadměrné
zalévání škodí
✓ udržovat vyšší vzdušnou vlhkost
✓ pravidelný řez udrží rostlinu
v menších rozměrech

Text: Dan Veselý, Jana Brabcová; foto: GAP Photos, Dreamstime a archiv

Philoden

dron spir

itus-san

cti

Zajímavosti
✓ Nejvzácnějším filodendronem na
světě je Philodendron spiritus-sancti,
ve volné přírodě je podle amerických
botaniků známo pouhých šest
exemplářů.
✓ Mnoho filodendronů je epifytických
– k životu nepotřebují půdu, místo
toho si nejvíce libují v korunách
stromů, které ovíjejí.
✓ Ve volné přírodě jsou důležitým
zdrojem potravy pro netopýry
a opice.

Zpravodaj
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Philodendron hederaceum ´Micans´
(sametový filodendron)
✓ Tento filodendron má sametově hebké listy, které jsou na
rubu listu tmavě červené.
✓ Podle toho, jak dopadá na listy sametového filodendronu
světlo, se mění jejich barva – od tmavých po světle zelené
nebo dokonce bronzové.
✓ Krásně vynikne v závěsných květináčích. S typickou péčí
o filodendrony je velice spokojený, my ovšem doporučujeme
nechat rostlinu mezi zaléváním déle vyschnout. O vodu se
pak filodendron přihlásí svěšenými listy.

Philodendron verrucosum
✓ Tento vzácný sametový filodendron pocházející z Jižní
Ameriky rozhodně nesmí chybět ve vaší sbírce.
✓ Řapíky jsou chlupaté a listy krásně tmavě zelené, protkané
světlými žilkami.
✓ Vhodný pro pokročilé pěstitele.
✓ Potřebuje ke spokojenosti vysokou vzdušnou vlhkost.
✓ Tato nádherná rostlina bude ve správných podmínkách růst
velice rychle.
✓ Doporučujeme vést rostlinu po mechové tyči.

Co se může
hodit
Keramické květináče
a obaly Scheurich jsou dokonale
přizpůsobeny obvyklým velikostem
květin, mají obzvláště odolné hrany
a jsou stoprocentně vodotěsné.
Variabilní květináče
Lechuza s atraktivním designem
a špičkovým samozavlažovacím
systémem v různých velikostech.
KRISTALON
Pokojové rostliny
je krystalické,
vodorozpustné
hnojivo pro všechny
druhy pokojových
rostlin, aplikuje
se zálivkou nebo
postřikem.
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AGRO Keramzit pro
hydroponické pěstování
rostlin, k dekoračnímu
zakrytí substrátu na
povrchu květináčů nebo
jako drenážní vrstva.

Substrát pro interiér
je určen pro pěstování
všech druhů
pokojových rostlin
s upraveným pH
a obohacený živinami.

Ačkoli jsou
filodendrony prastaré
rostliny, zdá se, že znovu
přicházejí do módy. Jejich listy se
staly předlohou řady motivů pro
obaly poznámkových bloků, tašky,
pouzdra na mobilní telefony nebo
grafické práce, jako například
tisky britského ilustrátora Aarona
Apsleyho.

Pokojové
rostliny

Philodendron ´Malay Gold´
(malajské zlato)
✓ Neobvyklý filodendron pocházející z Thajska.
✓ Zlatožlutá barva rozzáří každou kolekci pokojových rostlin.
✓ Tento filodendron rád šplhá, a proto ocení podporu
mechové tyče.

Philodendron hederaceum ´Lemon
Lime´ (neonový filodendron)
✓ Veselý, žluto-zelený kultivar upoutá především svou
neonovou barvou.
✓ Ideální rostlina do závěsných květináčů, kde vytváří
nádherné neonové kaskády.

Philodendron subhastatum
✓ Nejvýraznější charakteristikou tohoto filodendronu je
červená spodní strana listů.
✓ Robustní rostlina, která nevyžaduje žádnou speciální péči.
✓ Ráda šplhá a při správné podpoře doroste velkých rozměrů.
Rychlost růstu je pomalejší.

Philodendron birkin
✓ Spontánní chimérická mutace philodendronu Rojo Congo.
✓ Malé rostlinky mají lesklé zelené listy, jejich typické
panašování se projeví stářím.

Zpravodaj
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Podstavce
pod květináče
s kolečky

K čemu je
lze využít?
✓ snadné posunutí
květináče při úklidu
✓ praktické při změnách
v zařízení interiéru
✓ šetří záda
✓ stěhování rostlin mezi
venkovním a vnitřním
prostorem
✓ brání nežádoucímu
kontaktu květináče
s podlahou

Rostliny na cestách
Jednou z nejčastějších výhrad k pěstování větších pokojových rostlin je jejich váha –
třeba vzrostlý blahočet může i s květináčem a půdou vážit několik desítek kilogramů.
Manipulace s ním, například při přesazování, vytírání podlahy nebo třeba mytí oken, může
skutečně představovat problém. Šikovnou pomůckou pro manipulaci jsou podložky na
kolečkách, díky nimž se můžete se svými rostlinami obrazně řečeno vydat na cesty…
10 předjaří 2021

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

✓ vyrobeny z kvalitního
borovicového dřeva
✓ pod kulaté i čtvercové
květináče
✓ v několika barevných
odstínech
✓ nosnost 100 kg

delikatesy

je akční hrdina pro dnešní dny
Pokud i vy přemýšlíte, jak přírodní cestou a dostupnými
prostředky posílit vlastní imunitu, máme pro vás tip. Vybrali
jsme adekvátní produkty a sestavili je do balíčku IMUNIŤÁK,
který je velmi účinný a navíc ho využijete i v kuchyni.

Balíček obsahuje:
✓ 100% šťávu z aronie
✓ 100% šťávu z BIO rakytníku
✓ pastu z BIO kurkumy
✓ pastu z chilli jalapeño se sušenými rajčaty

Text a foto: David Kilingr, Hradecké delikatesy s.r.o.

Náš IMUNIŤÁK je akční hrdina
pro dnešní dny, balíček pro vaši
kondici, abyste byli odolní, rychlí
a porazili bacily a viry, které na
nás útočí a, jak se zdá, nejsou tu
jen na skok. Tyto a jiné zdravé
potraviny je vhodné do jídelníčku
zařadit pravidelně i v době, kdy
není na organismus takový nápor.

BIO kurkuma

✓ má vynikající protizánětlivé
účinky a je prokazatelně
antioxidantem
✓ významně podporuje
mozkové kognitivní funkce,
zejména u starších lidí
✓ svou barvou dodá jídlu svěží
vzhled a chuť

Chilli jalapeño

✓ obsahují jen velmi málo
kalorií, ale jsou plné
důležitých vitamínů,
minerálů, vlákniny
a antioxidantů
✓ zrychlují metabolismus
✓ mají protizánětlivé
účinky

Šťávy jsou sice trpké, ale velmi účinné. Ideální
je použít lžičku šťávy ráno i večer, případně
rozmíchat ve vodě.
Obě pasty lze zařadit do každodenní kuchyně
k vaření, do svačin a studených pokrmů.

Rakytník

✓ má antibakteriální
a protizánětlivé schopnosti
✓ užívá se při nemocech plic,
jater a kloubů
✓ má vysoce regenerační
účinky
✓ obsahuje velké množství
vitamínu C a další

Aronie (černý jeřáb)
✓ posiluje imunitu
✓ má vysoký obsah
vitamínu C
✓ má antibakteriální
schopnosti

Zpravodaj 29

pokojovky

Rozkvetlé
dárky
Květina patří už téměř k samozřejmému
dárku pro každou ženu, ať už jde
o narozeniny, výročí svatby nebo prostě
jen o malou pozornost. Většinou pro
takové příležitosti volíme řezanou kytici,
nicméně vhodnou alternativou může být
i kvetoucí pokojová rostlina. Některé
z nich řadí obchodníci do skupiny tak
zvaných krátkověkých pokojových rostlin,
jejichž další pěstování po odkvětu se
nepředpokládá. Právě tyto pokojovky jsou
ideální jako kvetoucí dárky.

Jak o ně pečovat
✓ při koupi v předjaří nejprve
aklimatizovat, pak přenést
do vytápěného bytu
✓ vzhledem k tomu, že se nepočítá
s dalším pěstováním, lze umístit
i na tmavší místo
✓ pravidelně zalévat a přihnojovat
hnojivem pro kvetoucí pokojové
rostliny
✓ kdo chce, může dále pěstovat –
odstranit odkvetlý výhon, snížit
zálivku, na léto přenést
na venkovní stanoviště

12 předjaří 2021

Kalanchoe

Africká fialka (Saintpaulia)

Pantoflíček (Calceolaria)

Obal květináče může být dárkem sám
o sobě! Vyberte si z nápaditých dezénů
včetně dekorů s jarním motivem a doplňte
ho třeba keramickým zavlažovacím
zařízením, které
bude zásobovat
vaše rostliny
po dobu vaší
nepřítomnosti.

Další krátkověké
kvetoucí
pokojové rostliny

Text: (red); foto: FloraDania a Scheurich

✓ afelandra
✓ pachystachys
✓ eustoma
✓ anturium
✓ abutilon
✓ gardénie
✓ guzmánie
✓ zvonek

Gerbera

Gardénie
Zpravodaj
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Architektura

Užitková
zahrada
Pro každého z nás znamená užitek ze zahrady něco jiného: odpočinek, pěstování květin
do vázy, dětské hřiště nebo třeba chov drůbeže. Nejčastěji ale považujeme za užitkovou
zahradu nebo její část takové místo, kde pěstujeme ovoce a zeleninu.

Z

elinářské zahrady mají u nás velmi bohatou tradici, vždyť právě pěstování zeleniny i ovoce bylo primárním využitím pozemku kolem domu zejména na
venkově. Teprve mnohem později se začaly pěstovat také
okrasné rostliny pro řez do váz. Svého vrcholu dosáhlo užitkové využití zahrady za socialismu kvůli obecnému nedostatku všeho a všude. Kdo neměl pořádný záhon s bramborami, byl odkázán na podpultový prodej nebo alespoň
čekání v nekonečných frontách.
Současná užitková zahrada má spíše charakter hobby pěstování a trochu i edukace. Znovu nás začíná bavit vypěstovat si z titěrných semínek kedlubny, saláty, rajčata či dýně
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a těší nás, že jsme se obešli bez chemických hnojiv a postřiků. Našim dětem ukazujeme, že jahody nerostou ve stánku
na tržišti nebo v supermarketu, ale na zahradě, tak jako mrkev, angrešt nebo jablka.
Obecný dostatek ovoce i zeleniny v obchodě po celý rok nás
nenutí k samozásobování, a tak si můžeme vypěstovat pro
radost jen to, co nás těší a co máme rádi. Nepotřebujeme
k tomu arové políčko, stačí pár záhonků nebo třeba vyvýšených záhonů, v nejvyšší nouzi i větší nádoby na terase.
Kdo má naopak to štěstí a není omezen prostorem, určitě
už popřemýšlel o skleníku či fóliovníku, které pěstitelskou
sezónu o několik týdnů prodlouží.

Zpravodaj 15

Architektura
Kam s ní?
Možností, jak integrovat do zahrady
užitkovou část, je celá řada. V ideálním
případě by neměla být moc daleko od
domu, aby byly zelenina a bylinky vždy
po ruce, na druhou stranu není třeba
zastírat, že příliš parády nenadělá a neměla by být tedy vystavena na odiv.
Nutné je dostatečně světlé, nejlépe celodenně osluněné stanoviště, nejvýše
s toulavým stínem. Pokud bude navíc
v závětří, rostlinám to jen prospěje.
V příměstských lokalitách stavěných
na bývalých polích budeme mít pravděpodobně problém s půdou, která
bude těžká a jílovitá a pro pěstování
zeleniny ji bude třeba výrazně vylepšit,
případně raději kompletně vyměnit.

Zelenina ve výšce
Nemáte na zahradě kvalitní půdu pro
pěstování zeleniny? Nebo si chcete
usnadnit péči o zeleninové záhony?
Zkuste vyvýšené záhony! Můžete si je
buď koupit již hotové jako skládačku,
nebo snadno vyrobit z palet či
jiného odpadového dřeva. Naplníte
je substrátem obsahujícím vše, co
rostliny potřebují, bude se vám o ně
snadno pečovat a ještě budou lépe
chráněny před slimáky i přízemními
mrazíky.

Semena vs. sadba
Zatímco semena některých druhů
zeleniny se vysévají ze sáčků přímo
na záhon, jiné je třeba nejprve v teple
domova předpěstovat a jejich sazenice
vysadit na záhon až později na jaře,
kdy už nehrozí mrazíky. Více na toto
téma v samostatném článku v tomto
Zpravodaji.
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Granulovaný
vs. klasický hnůj
Chlévská mrva je bezpochyby nejvhodnějším organickým, dlouhodobě působícím hnojivem. Kde ji ale
vzít ve městě (a dnes už často i na venkově)? Pokud
vám chybí zdroj nebo chcete šetřit fyzické síly, můžete zvolit alternativu – suchý granulovaný koňský,
hovězí či slepičí hnůj. Zatímco kravský je vyváženým
základem, slepičí hnůj je díky vysokému obsahu fosforu ideální pro jarní a letní přihnojování plodové
zeleniny, drobného ovoce i květin. Podobně i koňský
hnůj se hodí pro přihnojování během sezóny – pro zeleninu, záhony ve sklenících, pro první hnojení před
sezónou. Tyto i další druhy hnoje můžete opět snadno aplikovat ve formě suchých peletek, které prospívají rostlinám i půdě.

Nezapomeňte
na květiny
Letničky či trvalky určené především
k řezu bývaly vždy součástí užitkové
části zahrady. Jejich „užitek“ spočíval
v jejich kráse, kterou ozdobily nejen
zeleninové záhony, ale i dům, protože
se vyjímají i ve váze. Kromě toho lákají
také hmyz a přispívají k biodiverzitě.
Kromě trvalek lze využít také jednoleté květiny a vyzkoušet tak každý rok
jiné druhy.

Ekologické pěstování

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

Není odpad jako odpad
Organické zbytky,
jako jsou nepoužitelné natě, odplozené části rostlin, kořeny, ale i vaječné
skořápky či slupky,
lze s výhodou využít jako organické
hnojivo pro záhony.
Než se ale odpad
promění na hodnotný zdroj živin, musí projít tepelným
rozkladem – kompostováním. Pro menší zahrádky se místo klasického kompostu hodí plastový kontejner, jehož
výhodou je rychlejší rozklad organické hmoty za vyšší
teploty. Odpadá také nutnost přehazování jednotlivých
vrstev a potěší nás i absence případného zápachu.

Užitková zahrada se
neobejde bez pravidelné
péče – je třeba vylepšovat
půdu, dodávat živiny,
starat se o zdravotní stav
rostlin. Chcete-li to všechno
zvládnout v souladu
s přírodou, máte řadu
možností – od aplikace zásad
přírodního zahradničení
až po používání výrobků,
které jsou vyrobeny pouze
z přírodních surovin. Taková
je i řada NATURA, která
vám umožní vypěstovat si
ovoce, zeleninu nebo bylinky
s jistotou, že neobsahují
chemické přísady. V souboru
výrobků najdete
substráty, hnojiva
i přípravky na
ochranu rostlin
nebo prevenci
výskytu chorob
a škůdců.
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cibuloviny

Oheň a meče

… přesněji řečeno mečíky a oheň jen stylizovaný,
nicméně chcete-li si takový ohnivý souboj vytvořit
i ve své zahradě, nastává ten pravý čas. Již v této
době nabízíme v našich prodejnách cibule a hlízy
květin, které pokvetou v létě a na podzim, mezi
nimi i mečíky (gladioly). Kvetou ve všech možných
barvách včetně kombinovaných, takže tuto
dvoustranu berte pouze jako barevnou inspiraci.
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Co se může
hodit

Jak pěstovat mečíky
✓ slunečné stanoviště s hlubší,
propustnou a živnou půdou
✓ půda při výsadbě vyhnojená
plným hnojivem (ne čerstvé
organické)
✓ výsadba ideálně od poloviny
dubna do května
✓ hloubka výsadby 10–15 cm,
skupiny po třech až pěti hlízách
nebo do řádků
✓ před výsadbou hlízy namořit
jako prevence proti třásněnkám
✓ k řezu sklízíme poté, co se
vybarví první květ na stvolu,
ostatní ve váze vykvetou
✓ na záhonu odstranit odkvetlý
stvol, aby se netvořil semeník
✓ po prvním mrazíku hlízy vyjmout
z půdy a odstranit drobné dceřiné
cibulky (korálky, brut – z nich
lze během několika let
vypěstovat květuschopné hlízy)
✓ po oschnutí hlíz zbavit šupin
a přezimovat při teplotě kolem
5 oC
✓ příští rok vysadit na jiné
stanoviště jako prevence chorob

Špičatý rýč FISKARS
snadno proniká do půdy
a díky ergonomickému
tvarování šetří při práci
záda a ruce.

V dobré společnosti

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

✓ vytvořte si barevnou kompozici tón
v tónu s jinými hlíznatými rostlinami
kvetoucími v létě (viz náš hlavní
obrázek)
✓ vhodnými partnery v záhonech jsou
jiřiny, liliochvostec (Eremurus), okrasné
traviny nebo montbrécie
✓ při výsadbě s vyššími trvalkami
vytvoříme pro mečíky přirozenou oporu

Chcete prodloužit dobu
kvetení mečíků? Vysazujte
hlízy postupně každé dva až
tři týdny od dubna do poloviny
června, květy můžete sklízet
až do listopadu (v závislosti
na počasí).

Tekuté hnojivo Sulka - K
s vysokým obsahem síry se
používá mimo jiné pro moření
cibulí a hlíz proti houbovým
chorobám.

Sázecí lopatka FISKARS
vyrobená z odolného
materiálu FiberComp odolná
vůči korozi.

Pracovní
rukavice Flora
kryté přírodním
kaučukem
a vyrobené
patentovanou
technologií
MICROFINISH®
pro bezpečnou práci
s nářadím i dostatečný
cit v rukou.
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Sezóna

Rovnou vysít, nebo
TOP 10

Ředkvička KVARTA
raná odrůda pro
jarní i podzimní
pěstování, odolná proti
praskání, vybíhání
do květu i houbovatění
dužniny.
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Mrkev FIRE WEDGE F1
poloraná, sladká
a velmi šťavnatá,
s výraznou barvou, vhodná
k přímému konzumu
i zpracování, krátkodobě
skladovatelná.

předpěstovat?

Petržel ATIKA
raná odrůda s vyšší
odolností vůči padlí,
kořeny robustní, dlouhé,
trojúhelníkové, roste
rychle.

Ředkev JAROLA
vhodná pro jarní výsevy
i celoroční pěstování,
kořeny dlouhé 25–30 cm,
intenzivně roste, vyžaduje
dostatečnou závlahu
a lehké půdy.

Červená řepa PABLO
jednoklíčková řepa
„baby“ velikosti vhodná
pro přímý konzum
i zpracování.
Jemná dužnina má
výbornou chuť.

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

Náš zeleninový

Výsadba (výsadba
předpěstovaných rostlin)
✓ vysazujeme předpěstované rostliny
rovnou na záhon nebo do skleníku
✓ rajčata, okurky, papriky, brukvovité,
celer, salát, pórek, kedlubny, lilek, tykev

Výhody vlastního předpěstování
✓ vybereme si druhy
a odrůdy, které máme
rádi
✓ odrůdová pestrost –
větší výběr odrůd, než
nabízí nákup sadby

Přímý výsev (zapravení semínek
do půdy)
✓ začíná již začátkem února
✓ po vzejití je třeba přepichovat
(přesazovat)
✓ fazol, hrách, salát, špenát, mrkev,
ředkvička, petržel dýně, okurky
✓ zejména druhy s drobnými semeny se
nepředpěstovávají (petržel, ředkvička,
špenát aj.)

Výhody koupené sadby
✓ nakoupíme jen množství,
které potřebujeme
✓ odpadá riziko
s nedokonalým vývojem
předpěstovávaných rostlin

Okurka a celer – dvě výjimky
✓ okurky – výsadba předpěstovaných rostlin
i přímý výsev pro pozdnější sklizeň
✓ celer – výsadba ven až v polovině května
(i lehký mrazík zastaví vývoj bulv), výsev pro
předpěstování na přelomu února a března

Jakmile začne sluníčko jen trochu hřát a ve vzduchu začne být cítit jaro, zaplní naše
zahradnická centra ortodoxní vyznavači užitkové zahrady a začnou se pídit po prvních
sazenicích salátů, bylinek, kedluben a dalších druhů zeleniny, jimž zatím ještě chladné
počasí nevadí. V pařeništích a sklenících získají náskok před těmi, které budeme za pár
týdnů vysévat přímo na záhony. Která zelenina se vlastně rovnou vysévá, a kterou je
vhodnější předpěstovat a později vysadit? A jaké speciality jsou pro vás letos připraveny?

Dýně HOKKAIDO ORANGE
plazivá rostlina
s oranžovými plody
o průměru 20–25 cm,
vysoký podíl dužniny
k semeníku a vysoký
obsah karotenu.

Rajče TORNÁDO F1
poloraný hybrid se
stabilními výnosy. Plody
o hmotnosti 80–100 g ve
zralosti tmavočervené.
Vyrovnaný vláhový režim
předejde praskání plodů.

Celer MAXIM
Okurka BABY F1
Paprika THEOS F1
výnosná odrůda
velmi raná partenokarpro pěstování
s hladkými bulvami
pická salátová okurka,
ve sklenících i venku,
odolná k vybíhání do květu,
plody délky 15–17 cm,
plody prodloužené,
dobře skladovatelná,
hranolovité, tmavě zelené krátkodobě skladovatelné,
v technické zralosti a žluté pro celoroční pěstování ve průměrná hmotnost bulvy
je 540 g.
sklenících a fóliovnících.
v botanické zralosti.
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Řezané květiny

Často si marně lámeme hlavu, co ještě našemu bytu chybí: máme vhodně vybraný nábytek,
sladěné barvy, nepřehnali jsme to s doplňky – ale přesto nám těžko definovatelné „něco“
chybí. Tím pomyslným akcentem může být váza s květinou, nejlépe sezónní, která interiér
osvěží, dodá mu barvu a čerstvost, třeba i vůni. Aktuální nabídka řezaných květin je
mimořádně bohatá, najdete v ní nejen notoricky známé evergreeny, ale i druhy, jejichž
jména možná ani neznáte. Přijďte a vyberte si – vázu plnou květin můžete mít po celý rok!
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Text: (red); foto: iBulb a archiv

Plné vázy po celý rok

Vhodné stanoviště
Péče o řezané květiny
✓ před vložením do vody stonky
všech rostlin seřízněte malým
ostrým nožem
✓ řez musí být podlouhlý – čím delší
řezná plocha, tím lépe rostlina
přijímá živiny
✓ použijte odstátou vodu pokojové
teploty
✓ použijte pouze nezbytně nutné
množství vody – nemusí být
až po okraj vázy
✓ vodu často měňte, nejlépe
každý den

Výživa v prášku pro řezané
květiny přidávaná do vody
zajistí plný a rychlý rozkvět
květin, udržuje čistotu vody
a upravuje její pH. V našich
zahradnických centrech ji
získáte k řezané kytici zdarma.

Vzhledem k tomu, že životnost řezaných
květin není dlouhá, není třeba umístění
nijak řešit, ale:
✓ čím světlejší, tím déle květiny vydrží
svěží (pozor ale na přímé slunce)
✓ čím chladnější, tím déle květiny
vydrží kvést
✓ zrající ovoce v blízkosti urychlí
odkvetení (ovoce uvolňuje etylen
podporující tvorbu plodů)

čních období

ro
Květiny do vázy podle

mína
Jaro: narcis, tulipán, ger
diol
gla
e,
nic
neč
slu
e,
lili
Léto:
ntéma, karafiát
yza
chr
e,
Podzim: hortenzi
ium, Protea
Zima: amarylis, Cimbid
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dekorace

Nezavrhujte

umělé
květiny!
Samozřejmě, že každý se rád potěší čerstvou
květinou, ať už z vlastní zahrady, nebo
z chladicího boxu v našem zahradnickém
centru. Nikoho také asi nenapadne přijít na
oslavu narozenin s jinou než řezanou květinou,
ale určitě jste se už setkali s případy, kdy
prostě živou květinu použít nelze: v chodbě
bez okna, na toaletě, v koupelně nebo nějakém
veřejném prostoru. Říkali jste si, jak by bylo
hezké mít tady pestrou květinovou dekoraci,
ale kde není dostatek světla a přiměřená
péče, nic neporoste. Právě pro takové případy
doporučujeme umělé květiny, které skvěle
doplní interiér o krásný prvek trvalejší hodnoty.
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Jak pečovat o umělé květiny
✓ stanoviště bez přímého slunce pro
zachování barev
✓ jednou za čas vysát prach, případně
oprat – to je vše!

Proč zvolit umělou květinu?

Text: (red); foto: Nova Nature

✓ nevyžaduje pravidelnou péči
✓ hodí se do prostor bez světla (a tepla
)
✓ vydrží neomezeně dlouhou dobu
✓ ideální pro alergiky nebo na místa,
kde
živé květiny být nesmějí (nemocnice)
✓ bohatý výběr barev i druhů
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František Kopřiva

Začátkem listopadu loňského roku zemřel pan František Kopřiva, zakládající člen našeho
Sdružení zahradnických center, zahradník a majitel zahradnického centra v Šebrově
u Brna. Dovolte nám prosím rozloučit se několika větami s naším kolegou a přítelem.

F

rantišek Kopřiva se narodil
v roce 1948 ve Svitavách do
zahradnické rodiny. Absolvoval chemickou průmyslovku v Pardubicích a přírodovědnou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně se
zaměřením na matematiku a fyziku. V těchto oborech také následně
získal doktorát, přesto se jeho zájem
soustředil v budoucnu především na
pěstování rostlin. V roce 1976 koupil
stavební pozemek v Šebrově, kde začal spolu se svou budoucí manželkou
Janou budovat malé zahradnictví zaměřené na pěstování zeleniny, trvalek a letniček. Ještě před rokem 1989
se začali v rámci tehdejších možností
profesionalizovat, o dva roky později
se pak svému koníčku začali věnovat naplno. Z malého zahradnictví se
Františkovi a Janě podařilo vybudovat jedno z největších zahradnických
center v jihomoravském regionu.
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ˮ

Ve smutku a bolesti, budeme vzpomínat na pana
Františka Kopřivu, který nás opustil jako kolega,
excelentní zahradník a dobrý člověk. Byl zakladatelem Sdružení zahradnických center a společně se
svou rodinou vybudoval zahradnické centrum, zřejmě jedno z nejstarších na jihu Moravy.

Jiří Chládek

Text a foto: archiv rodiny Kopřivovy, Dreamstime

čestný předseda SZC

ˮ
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Teplice
Most

✓ zaručená odbornost
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Bakov nad Jizerou

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice
Trhové
Sviny

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

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

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

www.floracz.cz
● Boleslavská 1085,
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

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

AZ GARDEN, s.r.o.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

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

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

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

Zahradnické centrum
FERENČÍK

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

www.szc.cz

Jarní akce najdete na webových
stránkách jednotlivých členů.

www.katalog-rostlin.cz

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov
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