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Svět rajčat je neuvěřitelně bohatý. 
Existuji tisícovky odrůd – liší se způso
bem růstu, velikostí plodů, barvou, tva
rem i chutí. Zejména staré nehybridní 
odrůdy nabízejí obrovskou rozmani
tost. Jedna z odrůd je ale úplně jiná než 
všechny ostatní. Označuje se jako ‘Tra
vel Tomato‘, tedy „cestovní rajče“. Je 
to pojmenování velmi příhodné, neboť 
jediný plod vytváří samostatné oddílky, 
které se od sebe snadno oddělují. Jsou 
proto velmi vhodné na cestování, pro
tože rozdělení jednoho plodu na malé 
části je snadné. Stačí k tomu ruce, raj
čátko není zapotřebí krájet nožem.

Břečťan (slovensky brečtan, 
latinsky Hedera) známe jako běžnou, 
možná pro někoho dokonce tuctovou 
popínavou rostlinu. Jeho užití na za
hradě může být velmi pestré, břečťan 
se dá dokonce použít i jako půdopo
kryvná rostlina. Když ji využijeme jako 
popínavou rostlinu, v dobrých pod
mínkách může porůst obrovské stromy 
a vysoké zdi budov. Někdy to dojde 
dokonce tak daleko, že aktivita břečťa
nu může být někomu až na obtíž. Jak je 
ale patrné z obrázku, pomocí břečťanu 
lze  vytvořit i velmi zajímavý  zahradní 

prvek. V tomto případě byla u zdi vy
tvořena dřevěná treláž. Jednotlivé 
rostlinky mladých břečťanů byly vysa
zeny vždy přímo k treláži. Zahradní zeď 
tohoto typu vyžaduje trvalou práci, 
která spočívá v pravidelném vyvazování 
břečťanových výhonků k laťkám treláže 
a v odstraňování výhonků, které chtějí 
růst mimo vyhraněný prostor. Ano, je 
to pracné – ale na konci snažení vznikne 
jemný, působivý výsledek.

Trojpuky (Deutzia) jsou půvabné 
listnaté keře, které v zahradách udělají 
hodně krásy. Pocházejí z daleké Asie, od 
oblasti Himalájí až po dálný východ. La
tinské jméno Deutzia dostaly na počest 
Johanna van der Deutza, amsterdam
ského radního a nadšeného amatérské
ho botanika. Na objevení této rostliny 
má přímý podíl, protože pomohl finan
covat cesty za objevováním nových 
rostlin na dálný východ. Trojpuky jsou 
dřeviny poměrně rozmanité, většina 
z nich rozkvétá v odstínech bílé a svět
le růžové barvy. Jedním z nejvýrazněj
ších kultivarů je Deutzia ‘Strawberry 
Fields‘. Jeho květy jsou uprostřed bílé 
a po okrajích sladce růžové. Obvykle 
rozkvétá v červnu, dorůstá do výšky 
170–250 cm. Je to nenáročná zahradní 

Úvodník
Rok se s rokem 
sešel a je tu další 
start sezóny... Co 
přinese, nikdo z nás 
neví, ale budeme 
na ni připraveni 
opět s důvěrou 
a odpovědností. 
I letos vás u nás 

čeká řada novinek a také osvědčených 
bestsellerů. 

Vždy však můžete počítat s tím, že se pro vás 
pokoušíme vybírat to nejlepší zboží a sledovat 
současné trendy. Kvalita je pro naše zahradní 
centra velmi důležitým faktorem a každý rok 
se snažíme také přinést aktuální hity a novinky. 

Také časopis TIP by v roce 2019 chtěl být 
vaším průvodcem a rádcem. Letošní cesta 
bude o jedno číslo delší, k tradičním čtyřem 
přibude páté číslo – vánoční speciál. Tak 
doufejme, že vás tato novinka zaujme. 

Ale teď už vzhůru do předjaří! Dny se 
prodlužují, teploty pomalu stoupají a touha 
po jaru u každého zahrádkáře roste. Proč si ji 
nezpříjemnit dvěma stálicemi této sezóny – 
rychlenými cibulovinami a primulemi. Pár tipů 
vám přinášíme i my. 

Když venku nic nekvete, je čas přinést si květy 
domů. Na výběr máte z řady kvetoucích 
pokojových květin. Pavel Chlouba vám ve svém 
článku poradí, co a jak s nimi. Také orchideje 
mají v únoru jednu ze svých vrcholných sezón. 
Phalaenopsis má a pěstuje téměř každý z nás, 
ale co jeho méně známé sestřičky – troufnete 
si na ně?

Čekání na jaro si už teď můžete zkrátit 
výsevem zeleniny, květin a bylinek. 
Samozřejmě, že vše na jaře koupíte v našich 
zahradních centrech už předpěstované, ale 
proč nevyužít čas a nezkusit to!

Bez živin to nejde – to je název seriálu, který 
jsme si pro vás na letošní rok připravili. Škála 
a nabídka produktů stále roste, regály se 
prodlužují a zákazník často tápe. Pojďte se 
tedy s námi ponořit do světa hnojiv, výživy 
a všech dalších produktů. Řekneme si, co je 
na co vhodné a jaké máte možnosti. 

Ani letos nebude chybět představení vašich 
oblíbených ovocných druhů. V tomto čísle 
začínáme s jedním bestsellerem – borůvkami 
a jedním zatím outsiderem – dřínem.

Tak vzhůru do toho! Příjemnou jízdu 
rokem 2019 vám za časopis TIP přeje 
Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady

Zahradnické 
zajímavosti 

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

BřečťanCestovní rajče
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dřevina, která poroste v každé průměr
né půdě. Aby bohatě kvetla, je důležité ji 
průběžně zbavovat starých větví.

Zdálo by se, že kukuřici není nut
no představovat. Její nejběžnější žlutou 
formu dobře známe. Kukuřice pochází ze 
Střední Ameriky a pěstuje se už tisíce let. 
Za tuto dobu vzniklo obrovské množství 
různých odrůd, které se od sebe vzá
jemně velmi liší. Barevnost zrnek kukuřice 
je přímo fantastická – od bílých odstínů 
přes růžové, oranžové až po úplně tmavé. 
Kukuřice na obrázku na první dojem půso
bí jako černá, ale je tmavě fialová. Pěstují 
ji národy Střední i Jižní Ameriky. Používají ji 
na výrobu sladké limonády, kterou ozna
čují jako chicha (čiča) morada. Kukuřice 
se musí nalámat na menší kousky, neboť 
nejvíce barviv se nachází ve vnitřní části 
plodu. Dochucuje se různým ovocem, 
třeba ananasem, banány a přidává se do 

ní ještě cukr, skořice a třeba i jiné ingre
dience podle chuti. Podává se vlažná a je 
oblíbeným nápojem širokých vrstev oby
vatelstva.

Na svazích Černých Kordiller v Peru 
a na několika dalších lokalitách v Peru 
a Bolívii v nadmořských výškách od 3500 
až do 4800 metrů roste vzácná a velmi 
výjimečná rostlina. Jmenuje se Puya 
raimondii a patří mezi bromélie. Je to 
dokonce největší zástupce této obdivu
hodné skupiny rostlin, do které patří tře
ba ananas nebo oblíbené tilandsie. Puya 
raimondii se vyznačuje velmi zvláštním ži
votním rytmem. Roste pomalu, ale může 
dorůst až do výšky 5–6 m. To může trvat 
70–120 let. Za celou tuto dobu sbírá ener
gii pro nejdůležitější část svého života – 
kvetení. Když vykvete, její výška se sko
ro zdvojnásobí. Květenství má na tisíce 
kvítků, které opylují kolibříci. Pokud svoji 

práci zvládnou dobře, rostlina vytvoří 
až přes milion droboučkých semínek. To 
je ale její poslední zásluha – po odkvětu 
celá rostlina odumře.

Proutěné plotové díly vyrá
běné z větví vrby a lísky mohou mít na 
vzhled zahrady zcela zásadní dopad. 
Snadno, rychle a hlavně velmi přesvěd
čivě vtisknou zahradě přírodní charak
ter. Dají se použít na zjemnění drátěných 
plotů, ale i na zlidštění stále používaněj
ších betonových předělů a zdí. Zvláště 
v kombinaci s použitím rostlin je to velmi 
prospěšné nejenom z estetického, ale 
i ekologického hlediska. Betonové ploty 
bez zelené bariéry se v horkém létě snad
no prohřívají, absorbují denní teplo a pak 
ho sálají dlouho do noci. Tím se mimoděk 
podílejí na oteplování a zbytečném vysu
šování prostoru v jeho okolí. 

Břečťan Puya raimondii Proutěné ploty

Tmavá kukuřiceTrojpuk
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Zaujímavosti  
  zo sveta orchideí 
RÁSTLINY

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba 

Keď sa dnes vysloví slovo orchidea, 
skoro automaticky si mnohí 
ľudia predstavia pôvabné kvety 
lišajovca (česky můrovec, latinsky 
Phalaeonopsis). Tieto rastliny medzi 
orchidey samozrejme patria, ale 
zďaleka nie sú jediné s označením 
orchidea. Orchidey patria do čeľade 
vstavačovitých (Orchideaceae), 
ktorá patrí k najpočetnejším čeľadiam 
rastlín na svete. Obvykle sa uvádza, 
že existuje okolo 20–30 tisíc druhov, 
pričom sa stále objavujú nové, dosiaľ 
nepoznané druhy.

1.
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Zástupcovia čeľade vstavačovitých 
sa vyskytujú vo všetkých vegetačných 
pásmach od sibírskej tajgy až po dažďové 
pralesy v oblasti rovníku. Niektoré druhy 
sú tak miniatúrne, že len o málo preras
tajú veľkosť zápalkovej hlavičky. Naopak, 
niekto ré druhy orchideí sa môžu pýšiť kvet
mi veľmi nápadnými a občas i veľmi veľkými. 
Do tej to kategórie patrí napríklad peruán-
ska orchidea Pragmipedium caudatum. 
Jej kvet je z oboch strán dozdobený dvo
ma okvetnými lístkami, ktoré pripomínajú 
dva zatočené fúzy. Tie 
môžu niekedy dorásť 
až do dĺžky 70 cm, čím 
sa práve tento druh 
stal orchideou s naj
väčšími kvetmi vôbec. 
Veľmi nápadné a dlhé 
okvetné lístky majú iné 
druhy a hybridy tohto 
rodu.

Čo je na orchi
deách skutočne zaují
mavé, tak to je systém 
ich rozmnožovania. Na 
jeho začiatku stojí ich 
sexuálny život, ktorý 
je neuveriteľne pestrý 
a neviazaný, plný rôznych fintičiek, podvo
dov a úskokov. Keď ide o zachovanie po
kolenia, rastliny nepoznajú žiadne zábrany. 
U orchideí to platí dvakrát. Je až s podive
ním, čo musia niektoré rastliny „vymyslieť“ 
pre to, aby došlo k ich oplodneniu. Niekto
ré druhy sa v túžbe zapáčiť opeľovačom 
nezastavia pred ničím, ani pred klamstvom 
či fikciou. Pre príklad nemusíme cesto
vať ani do ďalekých trópov, pri troche 
šťastia môžeme aj v našej prírode objaviť 
vzácnu orchidejku s priliehavým menom – 
 hmyzovník (česky tořič, latinsky Ophrys). 
Kvety tohto rodu v detaile pripomínajú po
stavu rôznych druhov samičiek samotársky 
žijú cich včiel. Kvietky tejto orchidei dokon
ca neváhajú vytiahnuť najsilnejšiu možnú 
zbraň – vydávajú rovnakú vôňu, akou vábi 
roztúžená samička svojho vyvoleného. Na 
to samčeky samozrejme naletia a pri do
sadnutí na kvet orchidei hneď predvádzajú 
pohyby  podobné ako pri párení. Pri tejto 
práci na ich telíčku zostanú peľové zrnká 
z navštíveného kvetu. Podvedený samček 
ale opäť zaznamená tu mámivú vôňu z inej 
strany a pri ďalších pokusoch neustále 
prenáša peľové zrnká z kvetu na kvet, čím 
zabezpečuje oplodnenie jednotlivých 
kvietkov. 

Americký rod Coryanthes ide na to 
z opačnej strany. Tiež vytvára voňavú lát
ku, ale jej použitie je iné. Samčekovia iného 
druhu divokej včely ju potrebujú, aby naň 
nalákali samičku vlastného druhu, preto 
kvety tejto rastliny navštevujú dobrovoľne 
a s nadšením. Pri zbere voňavej kvapaliny 
z kvetu zabezpečia jeho oplodnenie. Od
mena za dobre odvedenú prácu potom 

príde z druhej strany, ozajstná samička vo
ňajúceho samčeka potom k sebe pripustí 
celkom ochotne. 

Na opačnom základe založili svoje 
oplodnenie orchidey z rodu  Bulbophyllum. 
Ich kvety zapáchajú po skazenom mäse, 
 cielia tak na muchy, ktoré práve tieto 
„vône“ priamo milujú. Aby oplodnenie 
 naozaj prebehlo, orchidea Bulbophyllum 
si vymyslela ešte jeden pomocný mecha
nizmus. Svoje vnútorné orgány prispô
sobila pohybu a vytvorila si vlastný malý, 
kĺbový mechanizmus, ktorý pripomína 
malú detskú hojdačku. Keď muška pristane 
v kvete, vďaka kĺbovému mechanizmu sa 
zhupne a nečakane vrazí do tyčiniek s pe
ľovými zrnkami, ktoré zostanú prilepené 
na tele mušky. Pri ďalšej návšteve sa pe
ľové zrnká dostanú na druhý kvet, čím sa 
proces oplodnenia  zavŕši. Do tajomného 
sveta orchideí nahliad neme zase niekedy 
 nabudúce. 

Vanilka
Z toho obrovského množstva orchideí, ktoré 
existujú, sa len malá časť používa pre komerčné 
pestovanie kvôli kvetom. Jeden druh orchidey je síce 
komerčne nesmierne dôležitý, ale nepestuje sa pre 
kvety. Je to vanilka, korenie, ktoré do nášho života 
jednoznačne patrí. Vanilka je popínavé rastlina, 
dorastá pomerne bežne až do výšky okolo 15 m, 
niektoré rastliny bývajú ešte o niečo vyššie. Preto 
právom patrí do knihy rastlinných rekordov ako 
najväčšia orchidea sveta. Vanilka je orchidea veľmi 
záhadná – charakteristická vôňa vanilkových plodov 
vzniká až po špeciálnej pozberovej úprave. Tá trvá 
10–12 mesiacov – po túto dobu vanilkové plody zrejú 
v špeciálnom prostredí. Na plantážach sa vanilkové 
kvety musia opeľovať ručne, inak by sa plody 
nevyvinuli. To všetko sa podieľa na tom, že vanilka 
patrí k najdrahším koreniam sveta.

1 Vanilka – rastlina
2 Dozrievajúce plody vanilky
3  Hotové plody vanilky 

pripravené na expedíciu

1 2

3

Bulbophyllum lobbii Stenoglotis

Phragmipedium Zygopetalum

Dendrobium thyrsiflorum
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POKOJOVÉ ROSTLINY

Krásné  
  jen na chvíli 

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba 

Od pokojových rostlin obvykle 
očekáváme, aby hezky rostly, 
prosperovaly a dobře zvládaly 
prostředí, které jim nabídneme. Ve 
většině případů máme ještě jedno 
očekávání – aby přinášely radost co 
nejdelší dobu. Pokojové rostliny jsou 
ale velmi různorodé – nejen svým 
vzhledem a nároky, ale i způsobem 
života. Zatímco některé pokojové 
rostliny rostou celkem pomalu 
a vydrží mnoho let, u jiných je růst 
přímo překotný, ale krátký. Do této 
kategorie patří mnoho druhů rostlin, 
které pěstujeme pro krásu květů.

Cyclamen
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Na krátkověkosti těchto rostlin se podí
lejí často genetické vlastnosti (krátkověké 
jsou i původní botanické formy rostoucí ve 
volné přírodě) a citlivost těchto druhů – 
nemusí jim dlouhodobě vyhovovat běžné 
bytové podmínky. Některé rostliny se pro
dávají jako pokojové, ve své podstatě jsou 
to ale venkovní druhy, navíc často vyšlech
těné k tomu, aby rychle vyrostly a dobře 
a bohatě vykvetly. Toto jejich načasování 
(zahradníci používají termín termínování) 
často znamená pro rostliny velký výdej 
energie, která potom chybí pro případný 
další vývoj. Nemusí to platit absolutně, ale 
často se stává, že takto připravené rostli
ny po  odkvetení uhynou. Nemějte to ale 
zahradníkům za zlé. Není to z jejich strany 
ani podvod či zlý úmysl. Drobné kvetou
cí rostliny, jako třeba zvonky, prvosenky, 
cinerárie, kolopejky, nebo některé druhy 
begónií, jsou velmi populární i navzdory 
této vlastnosti – a jsou to rostliny tak tro
chu spotřební. K pochopení  smysluplnosti 
takového pěstování může posloužit srov
nání s květinami řezanými. V jejich případě 
je jasné, že mají omezenou životnost – 
týden, v lepším případě deset dnů. Cena 

 řezané květiny velmi často převažuje cenu 
krátkověké pokojové rostliny, která často 
vydrží v plné kráse mnohem delší čas.

V některých případech je možné tyto 
pokojové rostliny pěstovat dále, ale vyža
duje to speciální, méně spotřební přístup. 
Týká se to třeba bramboříků (Cyclamen) 
nebo kolopejky (Kalanchoe). Bramboříky 
je potřeba pro co nejdelší efekt umístit 
na světlé, ale velmi chladné místo. Až lis
ty bramboříku uschnou, nechá se hlízka 
odpočívat, aby si užila potřebné období 
vegetačního klidu. Kolopejky se po odkve
tení nemusí ze zásady zlikvidovat – stačí 
je koncem jara přenést na zahradu, bal
kón či terasu, kde se můžou nechat podle 
počasí do srpna až září. Přivést kolopejku 
k novému kvetení je možné, ale je velmi 
málo pravděpodobné, že by rostlina zů
stala stejně kompaktní a kvetla bohatě. 
Toto pravidlo se týká třeba i miniaturních 
růžiček nebo pokojových forem chryzan
tém. Specializovaná zahradnictví je pěstují 
pomocí různých doplňkových opatření, 
například velmi přesně  odměřených dávek 
živin, přisvětlování nebo tzv. retardantů 
růstu, které zajišťují kompaktní tvar rostlin. 

V běžné domácnosti je skoro nemožné ta
kové podmínky zajistit, proto doporučuji 
přijmout vlastnosti těchto rostlin a ne
bojovat o jejich přežití do poslední živé 
 buňky.

V některých případech je možné se 
o záchranu těchto rostlin alespoň pokusit. 
Mělo by to ale být s vědomím, že to nemu
sí vždy dobře dopadnout. Týká se to třeba 
různých primulí, které se v tomto období 
hojně nabízejí. Některé odrůdy se adaptují 
v zahradě ve volné půdě, jiné s tím mohou 
mít problém. Miniaturní růže jsou na tom 
stejně – také se může stát, že přežijí bez 
následků, jen v zahradě budou mít celkem 
jiný vzrůst i vzhled než ve chvíli nákupu. 

Samostatnou kategorii tvoří rychle
né hortenzie. Ve své podstatě nejsou 
 rostlinami pro trvalé pěstování v interié
ru – po odkvetení je sice můžeme  vysadit 
do zahrady, ale raději bez zbytečně velkých 
nadějí. K pěstování ve skleníku a k rychlení 
se používají i odrůdy, které jsou v našich kli
matických podmínkách velmi citlivé a ne
musí prosperovat vždy na jedničku.

Campanula – zvonek

Miniaturní růže

Primula acaulis

Kalanchoe – kolopejka Begonia elatior

Ke květinám  
této skupiny je potřeba 
přistupovat s lehkostí 

a nadhledem. Experimenty 
s nimi jsou povoleny, ale 

vyplatí těšit se z nich 
ve chvíli, kdy jsou krásné, 
a netrápit se příliš jejich 

krátkou životností.



COBBLE 14
CHYTRÝ KVĚTINÁČ NA BYLINKY S AQUA SYSTÉMEM

14 × 14 × 14 CM

ROZMĚR

BARVY

dvě možnosti
pro nalévání

zaručuje dlouhý život vašim
rostlinkám, pro jeden typizovaný

školkařský květináč (horní průmer
květináče 10 - 12 cm)

ŽÁDNÁ MONTÁŽ
antracit bílá

ocelově modrá bazalková

WWW.FLOWERLOVER.EU

PLASTKON PRODUCT S.R.O. | HLAVNÍ 147, 790 84 MIKULOVICE | VYROBENO V ČR | WWW.PLASTKON.CZ

30
seconds



OSIVO VE VÝSEVNÝCH
PÁSCÍCH A DISCÍCH
 pro snadný, rychlý a přesný výsev

 optimální počet semen s předurčenou vzdáleností mezi semínky

 rostlinky není třeba jednotit a protrhávat

 jednodruhové osivo nebo kombinace 2 či 3 druhů popř. odrůd zeleniny a bylinek

 pásky a disky jsou vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů

 pásky v délce 2 m jsou baleny po třech v jednom sáčku

  disky o průměru 8 cm jsou vhodné pro pěstování v pěstebních nádobách 
i na venkovních záhonech

VÝSEVNÉ PÁSKY

NOHEL GARDEN a. s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš
Tel.: +420 318 533 532
E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz

VÝSEVNÉ DISKY

Výsevný pásek pro jedno- duchý a přesný výsev osiv. uPřipravte v půdě mělkou brázdičku. vPásky oddělte a rozviňte. wPoložte pásek do připravené brázdičky a zahrňte  2 centimetrovou vrstvou zeminy. xBěhem vzcházení osivo pravidelně zalévejte, po dobu klíčení a růstu nesmí půda 

vyschnout. yDíky optimálnímu množství osiv v pásku není potřeba rostliny jednotit (protrhávat).
Výsevný pásik na jednoduchý a presný výsev osív. uPripravte v pôde plytkú brázdičku. vPásiky oddeľte  

a rozviňte.wPoložte pásik do pripravené brázdičky a zahrňte 2 centimetrovou vrstvou zeminy. xBehom klíčenia osivo 

pravidelne zalievajte, počas klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť. yVďaka optimálnemu množstvu osív v pásiku nie 

je potrebné rastliny jednotiť (pretrhávať).
Taśma wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. uPrzygotować płytką bruzdę w glebie.  

vOddzielić i rozwinąć taśmy. wUmieścić taśmę w przygotowanej bruździe i przykryć 2 cm warstwą ziemi.  

xPodczas kiełkowania nasion regularnie podlewać, aby gleba nie wyschła w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.  

yDzięki odpowiednio dobranej ilości nasion w taśmie, nie trzeba później roślin przerywać (przerzedzać).
Vetőmag szalag az egyszerű és pontos vetéshez. uKészítsen egy sekély barázdát a talajban! vA szala-

gokat különítse el egymástól és göngyölje szét azokat! wHelyezze a szalagot a barázdába, és fedje le 2 cm vastag 

földréteggel! xCsírázáskor rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben a földnek nem szabad kiszáradnia. 

yA szalagon lévő vetőmag mennyiségnek köszönhetően szükségtelen a növények egyelése.

Seed strap for simple and accurate sowing of seeds.  uPrepare a shallow furrow in the soil.  vSeparate  

and unroll the individual straps. wPut the strap into the prepared furrow and include a 2 cm layer of the soil.  

xWater the seeds regularly during germination; the soil must not dry out in the course of germination and growth. 

yWith the appropriate amount of seeds on the strap it is not necessary to thin the plants out.

Saatstreifen für einfache und präzise Aussaat des Saatguts. uIm Boden eine seichte Furche vorbereiten. 

vDie Streifen verteilen und aufrollen. wDen Streifen in die vorbereitete Furche legen und mit ca. 2 cm dicker Erd-

schicht überdecken. xWährend des Aufschlags regelmäßig gießen, während der Keimung und Wachstums darf der 

Boden nicht austrocknen. yDank der entsprechenden Menge des Saatguts in der Scheibe ist es nicht notwendig die 

Pflanzen zu verziehen (vereinzeln).

1,5 cm

4

2

3

1

2 cm

Darina (580 s)

I IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Výsev, Výsev, Wysiew, Vetés, Aussaat, Sowing

Sklizeň, Zber, Zbiory, Aratás, Ernte, Harvest
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Výsevný pásek s osivem / Výsevný pásik  s osivom / Taśma wysiewająca z ziarnem siewnym / Vetőmag szalag /  Saatstreifen mit Saatgut / Seed strap
8767vp

DARINA

Mrkev pozdní
Daucus carota L.Mrkva neskorá / Późna marchew / Késői vetésűsárgarépa / Spätmöhre / Late carrot

7

30 cm

3x2 m

Deklarovaná hmotnost osiva stanovená při 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu. Počet semen ±10%.

EU rules and standards

Kategorie S

Výsevný pásek pro jedno-
duchý a přesný výsev osiv. uPřipravte 
v půdě mělkou brázdičku. vPásky 
oddělte a rozviňte. wPoložte pásek 
do připravené brázdičky a zahrňte  
1,5 centimetrovou vrstvou zeminy. xBěhem vzcházení osivo pravidelně zalévejte, po dobu klíčení a růstu nesmí půda 
vyschnout. yDíky optimálnímu množství osiv v pásku není potřeba rostliny jednotit (protrhávat).

Výsevný pásik na jednoduchý a presný výsev osív. uPripravte v pôde plytkú brázdičku. vPásiky oddeľte  
a rozviňte.wPoložte pásik do pripravené brázdičky a zahrňte 1,5 centimetrovou vrstvou zeminy. xBehom klíčenia 
osivo pravidelne zalievajte, počas klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť. yVďaka optimálnemu množstvu osív  
v pásiku nie je potrebné rastliny jednotiť (pretrhávať).

Taśma wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. uPrzygotować płytką bruzdę w glebie.  
vOddzielić i rozwinąć taśmy. wUmieścić taśmę w przygotowanej bruździe i przykryć 1,5 cm warstwą ziemi.  
xPodczas kiełkowania nasion regularnie podlewać, aby gleba nie wyschła w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.  
yDzięki odpowiednio dobranej ilości nasion w taśmie, nie trzeba później roślin przerywać (przerzedzać).

Vetőmag szalag az egyszerű és pontos vetéshez. uKészítsen egy sekély barázdát a talajban! vA szala-
gokat különítse el egymástól és göngyölje szét azokat! wHelyezze a szalagot a barázdába, és fedje le 1,5 cm vastag 
földréteggel! xCsírázáskor rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben a földnek nem szabad kiszáradnia. 
yA szalagon lévő vetőmag mennyiségnek köszönhetően szükségtelen a növények egyelése.

Seed strap for simple and accurate sowing of seeds.  uPrepare a shallow furrow in the soil.  vSeparate  
and unroll the individual straps. wPut the strap into the prepared furrow and include a 1,5 cm layer of the soil.  
xWater the seeds regularly during germination; the soil must not dry out in the course of germination and growth. 
yWith the appropriate amount of seeds on the strap it is not necessary to thin the plants out.

Saatstreifen für einfache und präzise Aussaat des Saatguts. uIm Boden eine seichte Furche vorbereiten. 
vDie Streifen verteilen und aufrollen. wDen Streifen in die vorbereitete Furche legen und mit ca. 1,5 cm dicker 
Erdschicht überdecken. xWährend des Aufschlags regelmäßig gießen, während der Keimung und Wachstums darf 
der Boden nicht austrocknen. yDank der entsprechenden Menge des Saatguts in der Scheibe ist es nicht notwendig 
die Pflanzen zu verziehen (vereinzeln).

1,5 cm

4

2

3

1

1,5 cm

5
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Výsev, Výsev, Wysiew, Vetés, Aussaat, Sowing

Sklizeň, Zber, Zbiory, Aratás, Ernte, Harvest

1.25 cm
2.15 cm
3.30 cm

1.
2.
3.

ˇˇ ˇ

Výsevný pásek s osivem / Výsevný pásik 
 s osivom / Taśma wysiewająca z ziarnem 
siewnym / Vetőmag szalag /  Saatstreifen 
mit Saatgut / Seed strap

8795vp

LENTOLADAALBA

Petržel korenová, Redkvicka, Salát
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill, Raphanus sativus L., Lactuca sativa L.

Petržlen koreňový, Reďkovka, Šalát / Pietruszka korzeniowa, Rzodkiewka, Sałata / Petrezselyemgyökér, 
 Retek, Saláta / Wurzelpetersilie, Radieschen, Salat / Root parsley, Radish, Salad

7 3x2 m
Deklarovaná hmotnost osiva stanovená při 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu. Počet semen ±10%.
EU rules and standardsKategorie S

1. Alba (145 s)     2. Lada - Ředkvička celoroční / Reďkovka celoročna / Rzodkiewka cały rok / Retek egész 
évben / Radieschen ganzjährig / All year round radishes (100 s)      3. Lento - Salát celoroční / Šalát celoročný / 
Sałata przez cały rok / Saláta egész évben / Salat fanzjährig /  Year round salad (160 s) 

Výsadba, Výsadba, Sadzenie, Ültetés, Verpflanzung, Planting
1.
2.
3.30 x 25 cm

Výsevný pásek pro jedno-

duchý a přesný výsev osiv. uPřipravte 

v půdě mělkou brázdičku. vPásky 

oddělte a rozviňte. wPoložte pásek 

do připravené brázdičky a zahrňte  

2 centimetrovou vrstvou zeminy. xBěhem vzcházení osivo pravidelně zalévejte, po dobu klíčení a růstu nesmí půda 

vyschnout. yDíky optimálnímu množství osiv v pásku není potřeba rostliny jednotit (protrhávat).

Výsevný pásik na jednoduchý a presný výsev osív. uPripravte v pôde plytkú brázdičku. vPásiky oddeľte  

a rozviňte.wPoložte pásik do pripravené brázdičky a zahrňte 2 centimetrovou vrstvou zeminy. xBehom klíčenia 

osivo pravidelne zalievajte, počas klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť. yVďaka optimálnemu množstvu osív  

v pásiku nie je potrebné rastliny jednotiť (pretrhávať).

Taśma wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. uPrzygotować płytką bruzdę w glebie.  

vOddzielić i rozwinąć taśmy. wUmieścić taśmę w przygotowanej bruździe i przykryć 2 cm warstwą ziemi.  

xPodczas kiełkowania nasion regularnie podlewać, aby gleba nie wyschła w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.  

yDzięki odpowiednio dobranej ilości nasion w taśmie, nie trzeba później roślin przerywać (przerzedzać).

Vetőmag szalag az egyszerű és pontos vetéshez. uKészítsen egy sekély barázdát a talajban! vA szala-

gokat különítse el egymástól és göngyölje szét azokat! wHelyezze a szalagot a barázdába, és fedje le 2 cm vastag 

földréteggel! xCsírázáskor rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben a földnek nem szabad kiszáradnia. 

yA szalagon lévő vetőmag mennyiségnek köszönhetően szükségtelen a növények egyelése.

Seed strap for simple and accurate sowing of seeds.  uPrepare a shallow furrow in the soil.  vSeparate  

and unroll the individual straps. wPut the strap into the prepared furrow and include a 2 cm layer of the soil.  

xWater the seeds regularly during germination; the soil must not dry out in the course of germination and growth. 

yWith the appropriate amount of seeds on the strap it is not necessary to thin the plants out.

Saatstreifen für einfache und präzise Aussaat des Saatguts. uIm Boden eine seichte Furche vorbereiten. 

vDie Streifen verteilen und aufrollen. wDen Streifen in die vorbereitete Furche legen und mit ca. 2 cm dicker Erd-

schicht überdecken. xWährend des Aufschlags regelmäßig gießen, während der Keimung und Wachstums darf der 

Boden nicht austrocknen. yDank der entsprechenden Menge des Saatguts in der Scheibe ist es nicht notwendig die 

Pflanzen zu verziehen (vereinzeln).

1,5 cm
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2 cm
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1. Aloe F1 (32 s + 32  s)        2. Oliver (195 s)

I IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Výsev, Výsev, Wysiew, Vetés, Aussaat, Sowing

Sklizeň, Zber, Zbiory, Aratás, Ernte, Harvest
1.

90 cm

2.

20 cm

1.

2.

Výsevný pásek s osivem / Výsevný pásik 

 s osivom / Taśma wysiewająca z ziarnem 

siewnym / Vetőmag szalag /  Saatstreifen 

mit Saatgut / Seed strap

8798vp

ˇOkurka nakládacka, Kopr

Cucumis sativus L., Anethum graveolens L.

Uhorka nakladačka, Kôpor / Ogórek gruntowy, Koper / Berakóuborka, Kapor

Gewürzgurke, Dill / Gherkin, Dill

7

OLIVER

ALOE F1

3x2 m

Deklarovaná hmotnost osiva stanovená při 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu. Počet semen ±10%.

EU rules and standards

Kategorie S

Výsevný disk pro jedno- duchý a přesný výsev osiv. uPoložte výsevný disk do květníku se zeminou nebo na připravený záhon. vPřekryjte disk 0,5 cm vysokou vrstvou zeminy.  wBěhem vzcházení osivo pravidelně zalévejte, po dobu klíčení a růstu nesmí půda vyschnout.  xDíky optimálnímu 

množství osiv v disku není potřeba rostliny jednotit (protrhávat). Výsevný disk na jednoduchý a presný výsev osív. uPoložte výsevný disk do kvetináča so zeminou alebo 

na pripravený záhon. vPrekryte disk 0,5 cm vysokou vrstvou zeminy. wPočas klíčenia osivo pravidelne zalievajte, 

počas klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť.  xVďaka optimálnemu množstvu osív v disku nie je potrebné rastliny 

jednotiť (pretrhávať).

Tarcza wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. uUmieścić tarczę wysiewającą w donicy  

z ziemią lub na przygotowanej grządce. vPrzykryć tarczę 0,5 cm warstwą ziemi. wPodczas kiełkowania nasion regu-

larnie je podlewać, aby gleba nie wyschła w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.  xDzięki odpowiednio dobranej ilości 

nasion na tarczy nie trzeba później roślin przerywać (przerzedzać). Vetőmag korong az egyszerű és pontos vetéshez. uHelyezze a vetőmag korongot egy földdel teli  

virágcserépbe, vagy az előkészített virágágyásba! vFedje le a korongot 0,5 cm vastag földréteggel! wCsírázáskor 

rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben a földnek nem szabad kiszáradnia. xA korongon lévő vetőmag 

mennyiségnek köszönhetően szükségtelen a növények egyelése.

Výsevný disk s osivem / Výsevný disk s osivom / Tarcza wysiewająca z ziarnem siewnym / Vetőmag korong  / Saatscheibe mit Saatgut / Seed disc
8753vd

1,5 cm

4

2

3

1

Kerblík, Estragon, KoriandrAnthriscus cerefolium (L.)  Hoffm., Artemisia dracunculus, Coriandrum sativum L.
Trebuľka, Estragon, Koriander / Trybula, Estragon, Kolendra / Turbolya, Tárkony,

 Koriander / Kerbel, Estragon, Koriander / Chervil, Tarragon, Coriander

Seed disc for simple and accurate sowing of seeds.  uPlace the disc into the pot with the soil or on the 

prepared seedbed.  vCover the disc with a 0.5 cm layer of the soil.  wWater the seeds regularly during germination; 

the soil must not dry out in the course of germination and growth. xWith the appropriate amount of seeds in the disc 

it is not necessary to thin the plants out.

Saatscheibe für einfache und präzise Aussaat des Saatguts. uDie Saatscheibe in einen Topf mit Erde oder 

auf ein vorbereitetes Gartenbeet legen. vDie Scheibe mit 0,5 cm hoher Erdschicht überdecken. wWährend des  

Aufschlags regelmäßig gießen, während der Keimung und dem Wachstum darf der Boden nicht austrocknen.  xDank 

der entsprechenden Menge des Saatguts in der Scheibe ist es nicht notwendig die Pflanzen zu verziehen (vereinzeln).

3ks
7

Commun – Kerblík / Trebuľka / Trybula / Turbolya / Kerbel / Chervil (20 s)
Estragon / Estragon / Estragon / Tárkony / Estragon / Tarragon (30 s)
Koriandr / Koriander / Kolendra / Koriander / Koriander / Coriander (18 s)

1.
2.
3. 

I IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Výsev, Výsev, Wysiew, Vetés, Aussaat, Sowing

Výsadba, Výsadba, Sadzenie, Ültetés, Verpflanzung, Planting

Sklizeň, Zber, Zbiory, Aratás, Ernte, Harvest

1.
2.
3.

1.
2.

60 x 40 cm

3.

1.
2.
3.
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COMMUN

0,5 cm

Deklarovaná hmotnost osiva stanovená při 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu. Počet semen ±10%.

EU rules and standards

Kategorie S

Výsevný disk pro jedno-

duchý a přesný výsev osiv. uPoložte 

výsevný disk do květníku se zeminou 

nebo na připravený záhon. vPřekryjte 

disk 0,5 cm vysokou vrstvou zeminy.  

wBěhem vzcházení osivo pravidelně zalévejte, po dobu klíčení a růstu nesmí půda vyschnout.  xDíky optimálnímu 

množství osiv v disku není potřeba rostliny jednotit (protrhávat).

Výsevný disk na jednoduchý a presný výsev osív. uPoložte výsevný disk do kvetináča so zeminou alebo 

na pripravený záhon. vPrekryte disk 0,5 cm vysokou vrstvou zeminy. wPočas klíčenia osivo pravidelne zalievajte, 

počas klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť.  xVďaka optimálnemu množstvu osív v disku nie je potrebné rastliny 

jednotiť (pretrhávať).

Tarcza wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. uUmieścić tarczę wysiewającą w donicy  

z ziemią lub na przygotowanej grządce. vPrzykryć tarczę 0,5 cm warstwą ziemi. wPodczas kiełkowania nasion regu-

larnie je podlewać, aby gleba nie wyschła w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.  xDzięki odpowiednio dobranej ilości 

nasion na tarczy nie trzeba później roślin przerywać (przerzedzać).

Vetőmag korong az egyszerű és pontos vetéshez. uHelyezze a vetőmag korongot egy földdel teli  

virágcserépbe, vagy az előkészített virágágyásba! vFedje le a korongot 0,5 cm vastag földréteggel! wCsírázáskor 

rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben a földnek nem szabad kiszáradnia. xA korongon lévő vetőmag 

mennyiségnek köszönhetően szükségtelen a növények egyelése.

Seed disc for simple and accurate sowing of seeds.  uPlace the disc into the pot with the soil or on the 

prepared seedbed.  vCover the disc with a 0.5 cm layer of the soil.  wWater the seeds regularly during germination; 

the soil must not dry out in the course of germination and growth. xWith the appropriate amount of seeds in the disc 

it is not necessary to thin the plants out.

Saatscheibe für einfache und präzise Aussaat des Saatguts. uDie Saatscheibe in einen Topf mit Erde oder 

auf ein vorbereitetes Gartenbeet legen. vDie Scheibe mit 0,5 cm hoher Erdschicht überdecken. wWährend des  

Aufschlags regelmäßig gießen, während der Keimung und dem Wachstum darf der Boden nicht austrocknen.  xDank 

der entsprechenden Menge des Saatguts in der Scheibe ist es nicht notwendig die Pflanzen zu verziehen (vereinzeln).

Výsevný disk s osivem / Výsevný disk 

s osivom / Tarcza wysiewająca z ziarnem 

siewnym / Vetőmag korong  / Saatscheibe 

mit Saatgut / Seed disc

8745vd

1,5 cm

4

2

3

1

PERUN

RADANA

Rajce tyckové hruškovité
Solanum lycopersicum L.

Rajčiak kolíkový hruškovitý / Pomidor tyczkowy gruszkowy / Rod Körte paradicsom

Rod Birnentomate / Rod Pear tomato

7

1. Radana (15 s)          2. Perun (15 +15 s)                   

I IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII

Výsev, Výsev, Wysiew, Vetés, Aussaat, Sowing

Výsadba, Výsadba, Sadzenie, Ültetés, Verpflanzung, Planting

Sklizeň, Zber, Zbiory, Aratás, Ernte, Harvest

1.

2.

1.

80 x 50 cm

2.

1.

2.

Dodavatel, Dostawca, Forgalmazó, Lieferant, Supplier: 

NOHEL GARDEN a. s., Budínek 86, 263 01 Dobříš, tel.: +420 318 533 511, www.nohelgarden.cz

Dodávateľ: NOHEL GARDEN s.r.o., Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, tel.: +421 377 920 311

© NOHEL GARDEN a. s.

© AGENTUR SCHANDA

 ˇ  ˇ

0,5 cm

3ks
Deklarovaná hmotnost osiva stanovená při 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu. Počet semen ±10%.

EU rules and standards

Kategorie S

Výsevný disk pro jedno-
duchý a přesný výsev osiv. uPoložte 
výsevný disk do květníku se zeminou 
nebo na připravený záhon. vPřekryjte 
disk 1 cm vysokou vrstvou zeminy.  
wBěhem vzcházení osivo pravidelně zalévejte, po dobu klíčení a růstu nesmí půda vyschnout.  xDíky optimálnímu 
množství osiv v disku není potřeba rostliny jednotit (protrhávat).

Výsevný disk na jednoduchý a presný výsev osív. uPoložte výsevný disk do kvetináča so zeminou alebo na 
pripravený záhon. vPrekryte disk 1 cm vysokou vrstvou zeminy. wPočas klíčenia osivo pravidelne zalievajte, počas 
klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť.  xVďaka optimálnemu množstvu osív v disku nie je potrebné rastliny jednotiť 
(pretrhávať).

Tarcza wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. uUmieścić tarczę wysiewającą w donicy  
z ziemią lub na przygotowanej grządce. vPrzykryć tarczę 1 cm warstwą ziemi. wPodczas kiełkowania nasion regu-
larnie je podlewać, aby gleba nie wyschła w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.  xDzięki odpowiednio dobranej ilości 
nasion na tarczy nie trzeba później roślin przerywać (przerzedzać).

Vetőmag korong az egyszerű és pontos vetéshez. uHelyezze a vetőmag korongot egy földdel teli  
virágcserépbe, vagy az előkészített virágágyásba! vFedje le a korongot 1 cm vastag földréteggel! wCsírázáskor 
rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben a földnek nem szabad kiszáradnia. xA korongon lévő vetőmag 
mennyiségnek köszönhetően szükségtelen a növények egyelése.

Výsevný disk s osivem / Výsevný disk 
s osivom / Tarcza wysiewająca z ziarnem 
siewnym / Vetőmag korong  / Saatscheibe 
mit Saatgut / Seed disc

8739vd

1,5 cm

4

2

3

1

EVAMONANTASANDRA 

Paprika zeleninová
Capsicum annuum L.

 Paprika zeleninová / Papryka / Paprika / Paprika / Pepper

Seed disc for simple and accurate sowing of seeds.  uPlace the disc into the pot with the soil or on the 
prepared seedbed.  vCover the disc with a 1 cm layer of the soil.  wWater the seeds regularly during germination; the 
soil must not dry out in the course of germination and growth. xWith the appropriate amount of seeds in the disc it 
is not necessary to thin the plants out.

Saatscheibe für einfache und präzise Aussaat des Saatguts. uDie Saatscheibe in einen Topf mit Erde 
oder auf ein vorbereitetes Gartenbeet legen. vDie Scheibe mit 1 cm hoher Erdschicht überdecken. wWährend des  
Aufschlags regelmäßig gießen, während der Keimung und dem Wachstum darf der Boden nicht austrocknen.  xDank 
der entsprechenden Menge des Saatguts in der Scheibe ist es nicht notwendig die Pflanzen zu verziehen (vereinzeln).

7

Sandra - Paprika k rychlení / Paprika na rýchlenie / Papryka do pedzenia / Zölségpaprika / Gemüsepaprika / Pepper for forcing (10 s)
Monanta - Paprika do fóliovníku / Paprika do fóliovníka / Papryka w szklarni / Paprika üvegházakban/ Paprika in Gewächshäusern / 
Pepper to greenhouse (10 s)
Eva - Paprika na pole / Paprika na pole / Papryka na pole / Zölségpaprika / Paprika auf Feld / Pepper on field (10 s)

1.
2.

3. 

I IIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Výsev, Výsev, Wysiew, Vetés, Aussaat, Sowing

Výsadba, Výsadba, Sadzenie, Ültetés, Verpflanzung, Planting

Sklizeň, Zber, Zbiory, Aratás, Ernte, Harvest

1.
2.
3.

1.50 x 50 cm
2.50 x 50 cm
3.50 x 50 cm

1.
2.
3.

Dodavatel, Dostawca, Forgalmazó, Lieferant, Supplier: 
NOHEL GARDEN a. s., Budínek 86, 263 01 Dobříš, tel.: +420 318 533 511, www.nohelgarden.cz
Dodávateľ: NOHEL GARDEN s.r.o., Horákova 437/8, 951 41 Lužianky, tel.: +421 377 920 311

© NOHEL GARDEN a. s.
© AGENTUR SCHANDA

1 cm

3ks

Deklarovaná hmotnost osiva stanovená při 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu. Počet semen ±10%.
EU rules and standardsKategorie S

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

11 22 33 44 5
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Když kuchyně 
zavoní 

jarem

DEKORACE

TEXT  Martin Klíma
FOTO  iBulb
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Když kuchyně 
zavoní 

jarem
Jakmile skončí Vánoce, převléknou naše zahradní centra své pomyslné šaty,  
a ačkoliv je zima ještě v plném proudu, začneme k nám lákat jaro.  
Nepostradatelnou součástí rostlinného sortimentu jsou v tomto období rychlené cibuloviny, 
které jen jen rozkvést. Kouzlit s nimi můžete podle své vlastní fantazie – můžete je jen 
vložit do ozdobného květináče nebo z nich vytvořit různodruhové i různobarevné sesadby. 
Ty, které vám představujeme na této dvoustraně, mají jednoho společného jmenovatele: 
dočasný příbytek jim poskytly různé zahradní nádoby, které nemusí být ani vyřazené – místo 
odtokového otvoru stačí použít dostatečně tlustou vrstvu drenáže. Jakmile cibuloviny 
odkvetou, lze nádoby opět vrátit do běžného provozu.



12

JAK NA TO 

V průběhu února mají nejvyšší čas pustit se do práce všichni, kdo si 
chtějí rostliny pro svou zahradu, ať už užitkovou, nebo okrasnou, 

vypěstovat sami. Pro ně máme na této dvoustraně pár základních rad. 
Všichni ostatní si mohou ještě několik týdnů užívat předjarní dřímoty – 

v našich zahradních centrech se sadba zeleniny a letniček objeví 
nejdříve v průběhu dubna.

Nastal čas výsevů
TEXT A FOTO 
Martin Klíma

Výsev rajčat 
Do výsevních misek nebo sadbo

vačů vyséváme koncem února rajča
ta. Vyséváme do výsevního substrátu 
nebo směsi kompostu a písku či per
litu do hloubky kolem 5 mm. Výsevy 
umístíme na světlé, teplé místo, tep
lota by však neměla přesáhnout 20 °C. 
Jakmile děložní lístky semenáčků do
sáhnou vodorovné polohy, přepíchá
me je do malých květináčů.  Mámeli 
dostatek semen a místa, můžeme 
vysévat přímo do květináčů dvě až 
tři semena a po vzejití vyjednotit.

Objevte rašelinové jiffy
Místo obvyklého výsevu semen 

na vatu nebo do výsevního substrátu 
můžeme použít i méně známé raše
linové jiffy. V tabletě o průměru ně
kolika centimetrů je slisována kvalitní 
rašelina v ochranném textilním obalu. 
Tableta v misce s vodou postupně 
nabobtná do výšky několika centime
trů a umožní vysít semena. Zaléváme 
do misky tak, aby jiffy byly vlhké, ale 
ne přemokřené. Vypěstované sazeni
ce vysazujeme i s ochrannou síťkou, 
časem se rozpadne. 

Výsevní substrát
Pro výsevy a předpěstování rostlin se nehodí každá ze

mina. Kořínky klíčících semen jsou totiž citlivé na obsah mi
nerálních solí v půdě. K výsevům se proto používá speciální 
substrát se sníženým obsahem hnojiv. Pokud si nechcete 
výsevní substrát koupit, můžete využít i dobře vyzrálý jemný 
kompost. Ten je ale potřeba v troubě půl hodiny sterilizovat 
při teplotě 150 °C, aby se zničila klíčivost plevelných semen.

Rozmnožování pelargonií
Také pro řízkování oblíbených pe

largonií nastává v únoru pravý čas. 
Pokud jsme rostliny přezimovali na 
světlém a teplejším místě, většinou 
je třeba je v tuto dobu seříznout. Pro 
množení jsou vhodné vrcholové vý
hony dlouhé asi 10 cm. Odřízneme je 
těsně nad listovým pupenem a pone
cháme jen několik listů. Zapichujeme 
do substrátu pro množení nebo do 
směsi kompostu s pískem (1 : 1). Vhod
nější než přímá zálivka po vysazení 
je postavit květináče do misky s vo
dou, dokud zcela nenasáknou. Také 
v následující době je třeba dbát na 
to, aby rostliny nebyly přelité, jinak 
uhnijí. Řízky umístíme na světlé mís
to chráněné před přímým sluncem. 
Rychlejšímu zakořenění napomůže 
teplo zdola, které bude vyhřívat sub
strát. Řízky zakoření během dvou až 
tří týdnů.
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Vyklíčí ještě?
Každý rok přidáváme k nově zakou

peným semenům staré zásoby z loň
ských sáčků a možná se potom divíme, 
proč semena nevzešla. Některá totiž 
ztrácejí klíčivost už během několika 
měsíců, proto je vhodné před výse
vem provést malou zkoušku klíčivosti: 
vzorek semen rozprostřeme na vlhkou 
papírovou utěrku nebo filtrační papír 
a udržujeme je stále vlhké. Podle druhu 
potrvá jeden až tři týdny, než semena 
začnou klíčit. Vzejdeli alespoň polo
vina, ve zkoušce obstály a můžeme je 
pro výsev použít. V opačném případě 
si raději pořiďme semena čerstvá.

 Chvála výsevních skleníčků
Vysévat můžeme do čehokoliv – ke

límků od jogurtu, misek od másla, růz
ných mističek a obalů, vždy ale musíme 
zajistit zvýšenou vlhkost přetažením 
výsevní nádoby plastovým sáčkem. Na 
okenním parapetu ale takové dílko ne
vypadá příliš lákavě. Mnohem lepšího 
výsledku dosáhneme pomocí plasto
vých miniskleníčků, které mají kromě 
výsevní misky také poklop z průsvitné
ho plastu s větracím otvorem. Skleníčky 
nemají v misce otvory, protože výsevy 
zaléváme jen velmi opatrně a nehrozí, 
že by v nich stála voda.

Řeřicha je plná vitamínů
Jedna z nejméně náročných jed

noletých bylin se používá nejčastěji 
v čerstvém stavu. Semena klíčí už 
během dvou až tří dní, do konzumní 
velikosti dorůstá řeřicha během týd
ne. Během zimního období ji můžeme 
pěstovat za oknem (stačí na vlhké bu
ničině nebo vatě), na venkovní stano
viště vyséváme už od března, vždy na 
polostinné stanoviště. Sklízíme mladé 
rostlinky vysoké kolem 10 cm – starší 
rostliny a rostliny pěstované na úpalu 
mají příliš ostrou až hořkou chuť.

Řeřicha chutná podobně jako bílá 
ředkev, má svěže ostrou chuť. Po
užívá se sekaná v syrovém stavu jako 
přísada do salátů, nádivek, sekané, na 
chléb s máslem nebo do pomazánek. 

Rostlina je ceněna zejména pro 
obsah vitaminu C (asi 30 mg ve 100 g), 
obsahuje ale také vitaminy B, K, karo
ten, železo a chlorofyl. Příznivě ovliv
ňuje krvetvorbu, látkovou výměnu 
a činnost žlučníku.

Padání klíčních rostlin
Mladé vyklíčené rostlinky často 

tzv. padají. Důvodem jsou houby, kte
ré se šíří po vlhkém povrchu půdy, 
způsobují hnědé zbarvení rostlin 
nad zeminou, jejich ohnutí a odum
ření. Prevencí před padáním klíčních 
rostlin je kvalitní neinfikovaný výsevní 
substrát a sušší povrch půdy. Při vý
skytu onemocnění postižené rostliny 
odstraňte, půdu jemně provzdušně
te, nezalévejte a případně doplňte 
čistým pískem.

Časný výsev letniček
Některým letničkám trvá poměrně 

dlouhou dobu, než dospějí do stádia, 
kdy vytvářejí květy. Chcemeli si sad
bu předpěstovat sami, musíme začít 
s výsevem právě v únoru. Pokud jsme 
nestihli vysít pelargonie v lednu, je za
čátkem měsíce ještě čas, jinak nyní vy
séváme petunie, pelargonie, begonie, 
nestařec, hvozdík, dračík, šalvěj, ver

beny, kobeu, lobelky, sanvitálky a další. Pro výsev je třeba použít speciální substrát 
pro výsevy, který je dostatečně sterilní, bez choroboplodných zárodků a navíc 
málo výživný (dříve se výsevní zemina složitě propařovala nad horkou vodou). Pro 
předpěstování letniček i zeleniny jsou vhodné speciální plastové miniskleníčky. Vy
séváme do řádků nebo na plochu a zasypeme tenkou vrstvou půdy; jemná semena 
pouze přimáčkneme na povrch. Zavlažíme rozprašovačem, misku zakryjeme sklem 
nebo jiným vhodným krytem a umístíme na místo se stálou teplotou kolem 19 °C.



Podle složení se hnojiva rozdělují na 
tzv. organická a umělá. Důležité je ještě 
zmínit skupinu pomocných látek, které 
se přímo nepodílejí na výživě rostlin, ale 
významným způsobem vylepšují životní 
podmínky rostlin. Umělá hnojiva se také 
někdy označují jako hnojiva průmyslová. 
Pěstitelé se často s oblibou přiklánějí 
víc k jedné skupině a mnozí z nich tvrdí, 
že jedna skupina je lepší než druhá. Obě 
skupiny hnojiv mají své výhody i nevýhody 
a obě jsou pro pěstitelství velmi důležité.

Existuje ovšem i další skupina lidí, která 

tvrdí, že hnojení důležité není, neboť rost
liny rostoucí v přírodě také nikdo nehnojí 
(a nikdy nehnojil) a přece rostou. V příro
dě to ale funguje trochu jinak. Například 
stromy v lese využívají ke svému růstu 
humusovou vrstvu v horní části půdního 
profilu, která vzniká díky opadu listí, jeh
ličí a ostatních organických zbytků, které 
les dává. Od lesních rostlin nečekáme 
žádné velké úrody a všechny organismy 
zde žijí v jiném rytmu než na zahradě. Na 
zahradě očekáváme úrodu, a velkou část 
z toho, co si odneseme domů, už zahradě 

nevrátíme. Podobná situace je u trávníku. 
Chceme, aby rostl a byl pěkný, ale po
sečená tráva, pokud nemulčujeme, mizí 
v lepším případě v kompostéru, v horším 
případě skončí mimo hranice zahrady – 
a s ní i všechny živiny obsažené v zelené 
hmotě. 

Hnojení je důležité ještě z jednoho po
hledu – rostliny, které netrpí nedostat
kem (ani nadbytkem) živin, jsou mnohem 
odolnější vůči nemocem a někdy i vůči 
škůdcům, případná poškození pak lépe 
zvládají a snadněji regenerují.

BEZ ŽIVIN to nejde
Stejně jako lidé, i rostliny potřebují pro spokojený a zdravý růst 
dostatek živin v optimálním poměru a ve správnou dobu. Proto 
je důležité rostliny neustále „hlídat“ a při jejich pěstování si tyto 
souvislosti uvědomovat. Výživa a hnojení rostlin je dokonce 
odborný předmět, který se vyučuje na středních i vysokých školách 
se zemědělským či zahradnickým zaměřením – a nutno dodat, že je 
to předmět velmi náročný. Navzdory vysokému stupni obtížnosti 
tohoto zahradnického oboru máme ale pro vás pár praktických rad, 
které by vám při pěstování rostlin mohly pomoci.

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

JAK NA TO

1.

Aplikace trávníkového hnojiva
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Speciální a pomocné 
prostředky 
pro výživu rostlin
Stále důležitější roli ve výživě rostlin 
získávají různé pomocné látky, které 
samy o sobě nehnojí vůbec, nebo 
jenom velmi málo, jsou ale i tak pro 
život rostliny velmi důležité. Jedná 
se zejména o organické látky na 
báze huminových kyselin a výtěžků 
z červených a hnědých řas. Tyto 
látky jsou ale velmi prospěšné pro 
zdravý růst rostliny – podporují 
aktivitu kořenové soustavy, růst 
kořenového vlášení, celkovou 
vitalitu rostliny, pevnost pletiv 
i intenzitu fotosyntézy. Také 
významnou měrou pomáhají 
rostlinám rozvádět vodu i živiny 
do celého organismu, i překonávat 
stresové faktory. Používají se 
často právě v tomto období na 
revitalizaci zimovaných rostlin 
a rostlin poškozených mrazem či 
dlouhodobým suchem. V některých 
případech tyto látky urychlují 
a vylepšují zakořeňování vegetativně 
množených rostlin.

Umělá hnojiva 
Umělá hnojiva bývají často cílem kritiky 
lidí, kteří preferují přírodní způsoby 
zahradničení. Jejich „nebezpečnost“ 
se projeví na přírodě zejména tehdy, 
když jsou používána bezmyšlenkovitě 
a nevhodně. Při přiměřeném a hlavně 
správném způsobu používání nemají 
významný negativní dopad na přírodní 
procesy probíhající na zahradě. 
Důležité je ale používat tato hnojiva 
ve správnou dobu a s ohledem na půdní 
podmínky konkrétního stanoviště. 
Největší výhodou průmyslových hnojiv 
je přesný poměr obsažených živin 
a jejich vlastností. Díky tomu můžeme 
pomocí dobře zvoleného druhu 
průmyslového hnojiva „vrátit“ do půdy 
přesně ten druh živin, který tam právě 
chybí. Umělá hnojiva mohou mít pevnou 
formu – obvykle granulky nebo prášek, 
či formu tekutou. Tekutá hnojiva se 
používají formou zálivky, postřiku 
na list nebo kombinovaně.

Organická hnojiva 
Organická nebo též přírodní hnojiva 
jsou obvykle produktem různých druhů 
živočichů. Do této kategorie patří různé 
druhy živočišných hnojů, kostní moučka, 
rohovina a v některých zemích i usušená 
krev hospodářských zvířat. Pro výrobu 
organických hnojiv se používají i různé 
rostliny a jejich zbytky. Nejčastěji se takto 
používá zelené hnojení – což bývá obvykle 
jeden rostlinný druh nebo směs několika 
druhů, které se pěstují za účelem rychlého 
nárůstu zelené hmoty, která se posléze 
zapravuje do půdy. Za organická hnojiva 
se považují i různé jíchy, tedy odleželé 
výluhy některých rostlin. Pro tento účel 
se používá tzv. kopřivová jícha. Mnohem 
méně známý, ale také velmi účinný je 
i výluh z listu kostivalu, který obsahuje 
velké množství živin. Za organické hnojivo 
se také považuje zahradní kompost. 
Velkou výhodou organických hnojiv je 
přítomnost mikrobiálních organismů, 
kromě hnojení samotného hnojení tato 
hnojiva zvyšují koncentraci živých půdních 
mikroorganismů, což je pro kondici půdy 
velmi důležité. Díky organické hmotě 
dochází v půdě k lepšímu zadržování vláhy 
a tvorbě humusu.

Průmyslové hnojivo – ledek

Organické hnojivo – kompost

Organo-minerální směs Organické hnojivo – hnůj

Rozmíchání krystalického hnojiva
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FLORISTIKA

Prvosenka jarní  
(Primula vulgaris)

je ze všech našich prvosenek nejméně 
náročná. V interiéru si vystačí se 
světlým, nepříliš teplým místem 
a trvale vlhkým, nepřemokřeným 
substrátem. Čím chladnější místo 
jí doma vybereme, tím déle vydrží. 
Zaléváme pouze do podmisky, 
substrát nesmí přeschnout, jinak se 
nerozvinou poupata. Až prvosenka 
odkvete, ponecháme ji odpočívat na 
chladnějším místě a na jaře vysadíme 
do polostínu na zahradě. Na jaře příští 
rok znovu vykvete.

Barvy a vůně prvosenek
Už brzy po Vánocích se na pultech 
našich zahradních center objeví první 
jarní květiny. Nemusí jít jen o rychlené 
cibuloviny – posly jara jsou nejen na 
zahradě prvosenky (Primula vulgaris) 
či chcete-li petrklíče. 

TEXT A FOTO 
FloraDania a GMH

Kdo chce udělat radost někomu blíz
kému nebo přijít na návštěvu s netra
dičním dárkem, určitě by na prvosenky 
neměl zapomenout. Nejsou drahé, vybí
rat lze z různých barev od bílé přes rů
žovou, červenou až po temně fialovou 
a když odkvetou, snadno je přesadíme 
do zahrady, kde se při troše štěstí budou 
rychle rozrůstat.

Jaro vyvolává v mnoha lidech pocit 
nového začátku. Příroda se probouzí, 

v organismu probíhají hormonální změny, 
prodlužují se dny, končí chladné období. 
Zatímco v zimě produkuje naše tělo ve 
zvýšené míře spánkový hormon melato
nin, na jaře převládá serotonin, hormon 
štěstí. Všechny tyto procesy vyvolávají 
barvy a vůně a rostliny, například právě 
prvosenky, v této proměně hrají důleži
tou roli. 
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Dřín obecný (Cornus mas) nás může 
překvapit hned několikrát. Má chutné 
plody, krásně kvete, již v baroku byl po
užíván do tvarovaných živých plotů, má 
jedno z nejtvrdších dřev a vyskytuje se 
přirozeně v teplejších oblastech naší 
republiky. Protože v zahradách je vysa
zován spíše ojediněle a je většině za
hrádkářů neznámý, patří z těchto důvodů 
dřínu titul nejvíce nedoceněný domácí 
druh keře.

Pro mlsné jazýčky poskytuje dřín své 
plody – dřínky. Oválné "třešínky" ztrácejí 
trpkost až při plném vyzrání nejdříve kon
cem srpna, což se projevuje sytě rudou 
barvou a opadáváním plodů. Teprve poté 

jsou dřínky velmi chutné a vhodné k pří
mé konzumaci. Kdo je chce kuchyňsky 
zpracovávat ve větším množství, používá 
pro sběr obvykle plachtu rozprostřenou 
pod keř, kam se nechávají dřínky opadávat 
nebo se setřásají. 

Těšímeli se po vysazení sazenic dřínu 
na plody, podstoupíme zkoušku trpěli
vosti, protože sazenice začínají plodit až 
pátým rokem. Nástup plození spolehlivě 
poznáme již na podzim na květních pu
penech, které jsou výrazně kulaté a již 
skrývají základ až pětadvaceti drobných 
kvítků. 

Dřín je velmi vhodný pro tvarované 
živé ploty, protože velmi dobře snáší 

častý řez a ochotně vytváří nové výhony. 
Překvapivě často byl dřín v nízkých tvaro
vaných živých plotech používán v zámec
kých parcích. Milovníci přírody však urči
tě nechají dřín růst přirozeně a nemusí 
si s řezem dělat žádné starosti, protože 
vytváří pravidelnou korunu o výšce tří až 
čtyř metrů. 

Dřín je v přírodě nejvíce konkurence
schopný na suchých a slunných místech, 
a tak i v zahradách ocení dostatek slun
ce, dobře poroste i v polostínu. Je však 
opravdu nenáročný, takže ho mnohdy 
můžeme nalézt i v silném stínu, kde ale 
bude o hodně méně plodit.

Kouzelný keř: Dřín obecný
Dlouhé čekání na jaro je u konce, když kvete 
dřín! Rozkvétá zpravidla týden před zlatým 
deštěm – zlaticí, a zatímco z hlediska výraznosti 
barev vyhrává zlatice nad decentnější žlutou 
drobných květů dřínu, v ekologickém ohledu 
vede jednoznačně právě on. Vyhrává totiž u včel, 
čmeláků a ostatních hmyzích opylovačů, protože 
květy vyšlechtěné zlatice jsou sterilní a nemohou 
tedy poskytnout velmi důležitou první pastvu 
po zimě. Také plody slouží jako potrava ptákům.

TEXT  Martin Klíma  
FOTO Dreamstime

DŘEVINY
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STANOVIŠTE
Optimálne miesto pre založenie čučo

riedkového záhona sa nachádza na sl
nečnom stanovišti, pokiaľ možno na vlh
kej lokalite. Čučoriedky znesú aj mierny 
polotieň, ale čím menej svetla dostanú, 
tým kvitnú slabšie. Nedostatok priameho 
slnečného svitu ovplyvňuje aj chuť plo
dov – bez slnka sú mdlé a nezaujímavé.

  JEDNA RASTLINA,  
ALEBO CELÝ ZÁHON?
Pre výsadbu čučoriedok môžeme zvo

liť dve možnosti – buď rastliny vysadzo
vať do jednotlivých jám umiestnených 
v trávniku, alebo im vytvoriť celý súvislý 

záhon. Druhá možnosť je náročnejšia na 
prácu a drahšia vzhľadom k množstvu po
trebnej rašeliny. Je ale praktickejšie mať 
všetky vysadené rastliny v jednom záho
ne. Zjednodušuje sa tým údržba porastu, 
vylepšujú sa možnosti opelenia jednotli
vých kvietkov a v prípade ochrany úrody 
proti vtákom je jednoduchšie zakryť je
den ucelený záhon, než niekoľko samo
statne stojacich rastlín.

 KOREŇOVÝ PRIESTOR – 
ZÁKLAD ÚSPECHU
Pri výsadbe jednej záhradnej čučo

riedky musíme byť veľkorysí a rastlinám 
dopriať dostatok rašeliny. Tieto rastliny 

zakoreňujú celkom plytko, i tak ale po
trebujú asi 40 cm hlboký pôdny profil. 
Rozmery výsadbovej jamy by mali byť 
100 × 100 cm, v núdzových prípadoch mož
no zvoliť rozmery 80 × 80 cm. V prípade 
súvislého záhona by jeho šírka mala byť 
aspoň 100 cm, vzdialenosť medzi rastli
nami má byť minimálne 100 cm, prípadne 
väčšie rozostupy, cca 130 cm, rastlinám 
vždy prospejú.

OKRAJE JAMY
V kyslých a neutrálnych pôdach vy

kopeme jednoduchú jamu, vykopanú 
pôdu použijeme pre iné účely v záhrade. 
V silne vápenatých pôdach skoro stojí za 

 Založenie čučoriedkov ého záhona
Pre pestovanie čučoriedok 
musíme takmer v každom 
prípade pripravovať záhon so 
stopercentnou výmenou pôdy. 
Výnimkou môže byť situácia, keď 
zakladáme záhon na prirodzenom 
rašelinnom podklade, či tam, 
kde je priepustná, vzdušná pôda 
s prirodzenou, veľmi kyslou 
reakciou.

TEXT A FOTO  
Pavel Chlouba 

AKO NA TO

Vytýčený priestor na založenie čučoriedkového záhona Predpripravený záhon pred naplnením rašelinou
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 zváženie, či takýto záhon vôbec zakladať, 
pretože to prináša nové náklady a staros
ti navyše. Ak sa predsa len rozhodneme 
pre výsadbu, musíme upraviť prostredie 
výsadbovej jamy a mať istotu, že budeme 
mať dostatok mäkkej závlahovej vody. 
Jama by mala byť o asi o 10 cm hlbšia. Na 
dno výsadbovej jamy dáme veľmi hrubú 
drenážnu vrstvu štrku, ktorý má prerušiť 
pôdnu kapilaritu, aby sa voda z vápenco
vého podložia nedostávala do koreňo
vého priestoru. Na vrstvu štrku položíme 
netkanú textíliu, ktorá má zabezpečiť to, 

aby cez veľké medzery medzi kameň
mi neprepadávala rašelina na úplné dno 
jamy. Po obvode môžeme dať nopovú fó
liu, ktorá má zabrániť priesaku tvrdej vody 
z pôdy do rašeliny.

RAŠELINA PRE ČUČORIEDKY
Pre čučoriedky je najistejším pest

ovateľským substrátom čistá rašelina, 
alebo špeciálny substrát určený pre 
pestovanie týchto rastlín. V amatérskom 
prostredí ľudia skúšajú aj iné materiály, 
ktoré sa majú primiešať do rašeliny najmä 
za účelom ušetrenia. Pre tento účel sa 
používajú rôzne piliny a piesky. K týmto 
„pokusom“ nemám jednoznačný názor – 
mám vyskúšanú iba rašelinu, o ktorej 
viem, že čučoriedkam v plnom rozsahu 

vyhovuje. Ostatné materiály som nikdy 
neskúšal a nemôžem sa k nim vyjadriť. Pri 
plnení jamy rašelinou je dobré rašelinu 
postupne prelievať vodou, aby bola vlhká 
v celom pôdnom profile. Pri plnení jamy 
taktiež pridávame do jamy čučoriedko
vé hnojivo – môže to byť jedno z hnojív 
určené špeciálne pre pestovanie čučo
riedok. Miesto tohto hnojiva môžeme 
použiť ešte niektoré zo zásobných prie
myselných či organických hnojív. Veľmi 
dostupná a pre čučoriedky vhodná je na
príklad rohovina. 

Samotná výsadba je už veľmi jednodu
chá a pohodlná. Aj následné pestovanie 
je pomerne bezproblémové, všetko ale 
záleží na kvalitnej príprave výsadbového 
priestoru. Napriek náročnosti založenia 
čučoriedkového záhona sa táto práca 
oplatí. Čučoriedky sú pomerne dlho dobé 
rastliny a na stanovišti by mali v plnej 
plodnosti vydržať minimálne 20 rokov. Už 
v druhom roku po výsadbe dávajú celkom 
peknú úrodu, ktorá sa v ďalších rokoch 
môže ustáliť až na hodnote 3–7 kg plodov 
z jednej rastliny.

Čučoriedka  
(Vaccinium corymbosum)
Najčastejšie sa táto rastlina 
označuje ľudovým menom kanadská 
čučoriedka, niekedy ako čučoriedka 
záhradná, americká či podobne. Aj 
keď tieto mená nie sú úplne správne, 
sú zaužívané tak silno, že sa stále 
používajú. Všetky rastliny tejto 
skupiny patria botanicky do čeľade 
vresovcovitých (Ericaceae). 
V prípade tejto čeľade platí, že 
absolútna väčšina druhov, ktoré sa 
dajú pestovať v našich klimatických 
podmienkach, majú podobné pôdne 
nároky. Tieto rastliny vyžadujú 
kyslú, humusovitú pôdu. V prípade 
tzv. kanadských čučoriedok to 
platí bezvýhradne. Práve veľmi 
výrazné požiadavky na kvalitu a tip 
pestovateľského substrátu sú pri 
zakladaní záhona najväčším záväzkom.

Dobrá príprava záhona je základom bohatej 
úrody

Za niekoľko rokov od výsadby rastliny čučoriedok bohato plodia. Pred vtákmi ich ochráni sieť 
položená na jednoduchej konštrukcii z drevených kolov a bambusových tyčí

Záverečná fáza tesne pred výsadbou – 
rozhodenie čučoriedkového hnojiva na povrch 
záhona (potom sa zapracuje hrabľami tak, aby 
hnojivo zostalo tesne pod povrchom)
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Ruční nářadí pro dům, dílnu a zahradu

Sníh už taje, jste připraveni na jaro?

TRÁVNÍK 
  shrabeme napadané větve a listí, které 

nám poskytnou cenný materiál pro 
kompostování

  vyhrabeme mech a dosejeme prázdná 
místa vhodnou směsí

  případné krtince opatrně rozhrabeme
  pokud máme v trávníku vysazené 

cibuloviny, sekáme ho až poté, co jejich 
listy zežloutnou, aby nabraly síly na další 
sezónu

  pokud se trávníku na některém místě 
nedaří, zkuste uvažovat o jeho náhradě, 
například za květnatou louku nebo 
půdopokryvné trvalky 

 
JEZÍRKO

  pokud do vody napadalo hodně 
listí, opatrně jej ze dna odsajeme. 
Předejdeme tak nadměrnému 

zásobování vody živinami a snadněji ho 
udržíme čisté

  nadměrně rozrostlé trsy pobřežních 
rostlin zredukujeme protrháním 

  zkontrolujeme pohledem, zda se 
neuvolnily rostliny, které mají kořeny 
uchycené v hlubší části

  případné množení vodních rostlin 
necháme až na přelom jara a léta 

PŘÍPRAVA PŮDY 
  záhony nemusíme bezpodmínečně 

každý rok pracně rýt, tuto činnost raději 
nahradíme mulčováním – doplňujeme 
tak humus a živiny do půdy a přes zimu 
půdu chráníme 

  příliš těžkou půdu můžeme prokypřit 
do hloubky rycími vidlemi, aniž bychom 
půdu obraceli

  pokud nemulčujeme, doplníme půdu 

dobře vyzrálým kompostem nebo 
granulovaným hnojem

TRVALKY
  seřízneme uschlé nadzemní části 

okrasných trav a trvalek. Nemusíme je 
odklízet na kompost, stačí je nastříhat 
a použít jako mulč 

  záhony pokryjeme vrstvou rozleželého 
kompostu nebo zapravíme dlouhodobě 
působící hnojivo

  s dělením rozrostlých trsů počkáme až 
na jaro 

ŘEZ OKRASNÝCH KEŘŮ 
  nyní řežeme pouze ty druhy, které 

kvetou v létě
  řez hortenzií je specifický – u hortenzie 

velkokvěté (Hydrangea macrophylla) 
odstraníme pouze slabé, suché nebo 
nemocné části, naopak hortenzii 
latnatou (H. paniculata) nebo hortenzii 
stromkovitou (H. arborescens) můžeme 
hlubším řezem hezky vytvarovat 
a docílíme tím i většího květenství

  ibišku syrskému (Hibiscus syriacus) 
v prvních letech prospěje každoroční 
silný tvarovací řez

  některé polokeře (perovskie, 
ořechoplodec, komule) silně namrzají, 
proto je seřízneme kousek nad zemí. 
Rostliny z kořenů znovu snadno obrazí 
a v létě bohatě pokvetou

  levandule každé jaro lehce sestřihneme. 
Vytvoří pak kompaktní, bohatě kvetoucí 
nižší keříky. Do starého dřeva neřežeme, 
velmi špatně obráží. Podobně ošetříme 
keříky mochny křovité (Potentilla 
fruticosa) a vřesu (Calluna).

Zahrada po zimě
Vlastně ani tak moc nezáleží na tom, jestli na zahradě 
leželo přes zimu půl metru sněhu, nebo se objevil jen lehký 
poprašek. Vždy je třeba s prvním silnějším jarním sluníčkem 
zahradu projít, prohlédnout si, co je třeba udělat, vzít nůžky 
a hrábě do ruky a zakleknout do záhonů. Pár tipů na péči 
o zahradu v této době jsme pro vás vybrali.

TEXT  Martin Klíma  
FOTO Dreamstime

AKO NA TO
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KEĎ SI ARCHITEKT  
 ZÍSKA DÔVERU

NA NÁVŠTEVE 

TEXT A FOTO
 Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová,  

Isola Bella s.r.o.

Záhrada, ktorú vám chcem 
predstaviť, má už takmer štyri roky. 
Keď som po prvý krát vstúpila na 
túto záhradu, bola tu krásna rovná 
trávnatá plocha, pieskovisko pre deti 
a hotová závlaha. Majiteľmi domu 
sú dvaja úžasní mladí a tvoriví ľudia, 
ktorých radosťou sú aj ich tri deti. 
Preto sme chceli spolu vytvoriť 
nenáročnú , ale o to útulnejšiu 
záhradu. Takú, ktorá by potešila 
romantickú dušu domácej pani, ale 
zároveň nenarobila šarapatu a veľa 
prerábania v už hotovej závlahe 
pána domáceho. Ukrojiť z luxusného 
trávnika a presvedčiť ho, že to bude 
stále dosť na kosenie bolo priam 
nemožné.
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PViete, čo je najdôležitejšie, ak vstúpi 
záhradný architekt na pozemok? Počúvať, 
čo od neho chcú majitelia záhrady a záro
veň si získať ich dôveru. Aby si boli úplne 
istí, že vy ste ten správny človek, ktorý im 
rozumie. Nie je to vždy ľahké. Ale tu sa 
mi to, verím, podarilo. Pán majiteľ krôčik 
za krôčikom plnil moje stavebné nápady, 
a postupne sme vytvorili niekoľko zvý
šených záhonov okolo domu. Zvýšené 
záhony sú výborným doplnkom k domu, 
ak ich správne osadíte. Zároveň výsadba 
v nich nie je náročná, nemusíte bojovať 
s neustálym prerastaním buriny do záho
nu. Jednoducho povedané, skvelá voľba 
do nenáročnej záhrady. 

Zároveň sme doplnili výsadby popri 
chodníku a opticky sme zakryli priehľad 
od ulice do záhrady.

Kompozícia záhrady je veľmi jedno
duchá. Pravidelné línie lemujú okraje 
pozemku. Pravidelnosť sme sa snažili 
podčiarknuť aj v postupnom opakovaní 
rovnakých druhov stromov popri chod
níku. Nebojte sa použitia viacerých stro
mov toho samého druhu. Záhradu cel
kovo zjednotia a bude pôsobiť ucelene 
a čisto. Podsadbu pritom môžete mať tak, 
ako v tejto záhrade – variabilnú a rôzno
rodú.

Zvýšené záhony sme vysadili v predzá
hradke hlavne kvitnúcimi druhmi trvaliek 
a tráv. Ako dominanta tu bol zasadený cé
der a javor.

V zadnej časti záhrady to boli hlav
ne kvitnúce druhy trvaliek, tráv a men
ších krov. Okolo záhrady je vysadená 
pravidelne sa striedajúca vzrástla zeleň 

 prestriedaná s ružami, trávami a krami. 
Vavrí novcom sme sa snažili oddeliť mies
to s pergolou, ktoré bude neskôr slúžiť 
ako miesto pre jaccusu. 

Ak máte dočinenia s majiteľmi, ktorých 
záhrada je aj ich koníčkom a potešením, 
o to lepšie. Treba im dať priestor záhradu 
neustále tvoriť. O tom záhrada je. Neu
stále do nej môžete vnášať niečo nové, 
pretvárať ju na svoj obraz. Pani domáca 
miluje jarné cibuľoviny, trvalky. Vždy jej 
s nimi poradím, vždy niečo dosadí. Preto 
netreba byť smutný – prvý ani druhý rok 
po výsadbe záhrada ešte nemusí mať ko
nečný vzhľad. Rastliny potrebujú dorásť, 
trvalky sa musia rozrásť. No a nie je väčším 
uznaním pre záhradníka, ako keď sú vaši 
zákazníci spokojní a aj po rokoch sú užas
nutí, ako krásne môže byť na ich záhrade. 
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Hortiscentrum s.r.o.
–  Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 

Tel.: +420 547 237 878
–  Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav 

Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net

Zahradní centra CS je profesní sdružení 
fyzických a právnických osob z České 
republiky a Slovenska, které se zabývají 
prodejem celého zahradnického 
sortimentu s důrazem na rostliny 
a služby v oboru.
Spojuje nás jeden profesní zájem: 
 nabídnout svým zákazníkům nejlepší 

služby nejen v oblasti prodeje živých 
rostlin, semen, zahradnických potřeb 
a pomůcek, ale také při tvorbě vlastní 
zahrady.
Název Zahradní centra CS odráží 
skutečnost, že kromě českých 
 zahradních center jsou členy také 
zahradní centra ze Slovenska. Všichni 

naši členové se musejí prokázat 
 odborností, zaručenou kvalitou 
a českou, respektive slovenskou tradicí. 
U  každého z nás najdete něco navíc, 
ovšem s velkým sortimentem rostlin, 
substrátů, hnojiv či zahradnických 
potřeb budete spokojeni u každého 
z nás. 

DIKÉ spol. s r.o.
463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449
www.dike-centrum.cz

Česká republika

Mariánské 
Lázně

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kněžpole

Stupava Šaľa
Žitavce

Levice
Ivanka 
pri Dunaji

Skačany

Špačince

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice
Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy

ČáslavPřerov nad 
LabemHořovice

SEZNAM PRODEJENPROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole ev. č. 1
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.
–  Ústecká ul., 403 17 Chabařovice 

Tel.: +420 606 094 474 
–  Josefodolská ul., 293 01 Ml. BoleslavDebř 

Tel.: +420 326 210 555
www. jinazahrada.cz

Malinkovič – zahradní centrum
Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz

Zahradní centrum Horní Počernice
All Plants s.r.o., U Županských 4067/2,  
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71
www.zahradapocernice.cz 

Josef a Marian Janků –  
Arboretum Šmelcovna
Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763
www.smelcovna.cz

Zahradní centrum Dubany s.r.o.
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

Trima Plus s.r.o.
Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz 

Zahradní centrum Cílkovi
Na Cintlovce 1474, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900
www.zacen.cz

Zahradní centrum Parkon
Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133
www.parkon.cz

Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz
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Záhradníctvo Horváth
–  Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji 

Tel.: +421 903 742 605
–  Hlavná 71, 927 01 Šaľa 

Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

SLOVFLÓRA, s.r.o.
Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357
www.slovflora.sk

Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 

HadzimaPlant, s.r.o.
Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197
www.hadzimaplant.sk 

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.
M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 903 503 294
www.zahradnictvovano.sk

Agroservis Stupava
Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
tel.: +421 265 935 729
www.agro-servis.sk

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan
958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk

Záhradníctvo ROYAL GARDEN 
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca 
Tel.: +421 905 871 266
www.royal-garden.sk 

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk

Záhradníctvo SADEX –  
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05
www.zahradnictvosadex.sk

ProVobis
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moderní časopis nejen o zahradě

Každý měsíc tváří v tvář, setkejte se s párem roku:

Zahrádkářka & Zahrádkář

ROČNÍ  
předplatné 

JEN ZA

Předplatné objednávejte na tel.: +420 222 780 739, 
pro dárek použijte heslo TIP www.zahradkar.org/tip,

 Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 (9–15 hod).

Každý předplatitel rovněž získává:
• stolní kalendář
• 2x speciální publikace  

knihovnička Zahrádkáře
• 5x sáček osiva s novými odrůdami

DÁREK
Noví předplatitelé časopisu 
Zahrádkář získají exkluzivní 
sadu deseti osiv od 
společnosti Moravoseed

336 Kč
300 Kč

Akce ZAHRADNÍCH  
CENTER
Zveme Vás na návštěvu jarních akcí 
do našich zahradních center

ISOLA BELLA s.r.o, Žitavce
3.–5. 5. ZÁHRADNÍCKE DNY 
Už tradične vás pozývame na našu najúspešnejšiu akciu 
roka, kde sa stretnú milovníci rastlín, kvetov a záhrad. 
Bohatý sortiment rastlín nakúpite v najlepších cenách, 
naši kolegovia v oblasti záhradnej architektúry vám 
radi pomôžu zorientovať sa vo vašej záhrade a opäť 
sa vám predstavia odborníci z oblasti kvetinárstva či 
ovocinárstva. Pre najmenších bude otvorená naša 
minizoo, alebo sa môžete poprechádzať po našej 
existujúcej prírodnej záhrade. Urobte si u nás v tieto dni 
fotku, pošlite nám ju na našu FB stránku a my vyžrebujeme 
jedného z vás a odmeníme ho krásnou cenou.

Gardenmarket s.r.o., Kněžpole
30.–31. 3. VÍTÁNÍ JARA 
Široká nabídka cibulovin, primulí a dalších jarních květin
4. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND 
–  grilování na bylinkách a ochutnávka bylinkových 

limonád
–  rozšířená nabídka tradičních i netradičních bylinek 

a BIO produktů pro jejich úspěšné pěstování

ZAHRADNICKÉ CENTRUM JELÍNEK, Veltrusy
8. 3. MDŽ – DEN PLNÝ KVĚTIN 
23.–24. 3. VÍTÁNÍ JARA 
18.–19. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND
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ZAHRADNÍ CENTRUM  
PARKON

Pro letošní, jedenáctou sezonu zahrad
ního centra v Libici nad Cidlinou pro vás 
připravujeme novinku v podobě rozšíření 
kryté prodejní plochy. Během listopadu 
a prosince loňského roku proběhla pří
stavba nové lodi skleníku o ploše bezmála 
500 m2. Doufáme, že přispěje ke zlepšení 
prostředí pro vaše pohodlné nákupy. 

Na bezbariérové ploše přes 4 000 m2 je 
pro milovníky zahradničení připraven širo
ký sortiment rostlin a potřeb – od semínek 
po vzrostlé stromy. I letos vám nabídneme 
také široký výběr nejnovějších balkono
vých rostlin z naší vlastní produkce. Odpo
čiňte si na lavičce u vodopádu a načerpej
te inspiraci v ukázkových výsadbách. Děti 
se zatím mohou vyřádit na prolézačce. 

Díky vlastní okrasné školce nabízíme 
zákazníkům mnoho dřevin s vynikajícím 
poměrem cena/výkon. Jsme členy pro
fesního sdružení Svazu školkařů České re
publiky a preferujeme české výpěstky od 
českých školkařů. Okrasná školka je – jako 
jedna z mála v ČR – specializována na oví
jivé a pnoucí dřeviny s roční produkcí asi 
50 000 ks.

S pěstováním popínavých rostlin souvi
sí i letní výstava nejoblíbenější pnoucí rost
liny – plaménku. Ve dnech 8.–14.  července 
proběhne letos již desátý ročník Clematis 
show, kde jako každý rok představíme nej
žhavější novinky ze světových sortimentů. 
Jsteli příznivci plaménků, neváhejte tuto 
unikátní výstavu navštívit.

Další oblíbenou akcí na sklonku léta 
je Svatováclavské vinobraní. Od 19. do 
22. září můžete v našem centru zhlédnout 
výstavu hroznů, přímo v našem vinohradu 
ochutnat jednotlivé stolní odrůdy révy 
a následně zakoupit tu správnou sazeni
ci, nebo ukázat svým dětem, jak se vyrábí 
víno, ochutnat vlastnoručně vylisova
ný mošt, burčák nebo vína z Tasovic na 
 Znojemsku. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

Libice nad 
Cidlinou

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

Nejaktuálnější  
dění můžete sledovat 
na našem FB profilu, 

ale nejlepší bude, 
když se přijdete 
přesvědčit sami. 
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ZAHRADNÍ CENTRUM  
CÍLKOVI 

Bylo nebylo, za dávných časů, kolem 
roku 2004, dali jsme hlavy dohromady 
a pustili se do práce. A tak je dnes 
v Hořovicích, někde na polovině cesty 
mezi Prahou a Plzní, k nalezení ne 
zas tak úplně malé zahradní centrum 
Cílkovi. 

Pravda, nezačali jsme od nuly. Tou do
bou jsme již několik let poskytovali zahrad
nické služby. Projekce, realizace a údržby 
soukromé i veřejné zeleně a to včetně 
budování zahradních i koupacích jezírek, 
montáže automatických závlah, drobných 
zahradních stavbiček atd. A protože nám 
procházelo rukama stále větší a větší 
množství zeleně i dalšího zahradnického 
materiálu, založili jsme malé zahradnictví. 
Vlastně jen tak na zkoušku. A víte, jak to 
dopadlo? Sami se nestačíme divit, chce to 
zkrátka vidět.

Zkušenosti z realizací nám pomáhají při 
poskytování odborných rad našim zákaz
níkům. Těší nás, když odcházejí spokojeni, 
a jsme rádi, když je to důvodem, aby se 
k nám znovu vraceli. 

Naše zahradní centrum tvoří rozsáhlé 
plochy pro venkovní prodej, kde nabízíme 
široký sortiment okrasné zeleně – stromy, 
malé i vzrostlé keře, spoustu jehličnanů, 
rododendronů a azalek, růží a trvalek 
a vlastně všeho, na co si jen  vzpomenete. 

Nechybí ani ovocné stromky a drob
né ovoce. To vše v kontejnerech, což 
umožňuje zákazníkům sázet po celý rok. 
Samozřejmostí jarní nabídky je pak stále 
žádanější sadba rajčat, paprik, melounů, 
jahod apod. 

Rostoucí zájem zaznamenáváme 
v prostorách vnitřní prodejny s letničkami, 
bytovými květinami a hlavně s bohatou na
bídkou potřeb pro dům a zahradu. K mání 
jsou zde i různá sezónní aranžmá z naší 
dílny – jarní, podzimní, dušičková, vánoční 
i velikonoční.

Za pohled určitě stojí i ukázka zahrad
ního jezírka s vodopádem, příjemná oáza 
pohody uprostřed zeleně. Pro malé je 
k dispozici dětské hřiště, pro velké pak pří
jemné posezení u dobré kávy. 

Pro zpestření pořádáme v průběhu se
zóny různé zábavné tematické akce, napří
klad Předvelikonoční sobota, Rozkvetlý 
balkón, Podzimní slavnost nebo Vánoce 
u Cílků. Samozřejmostí je vždy dobré ob
čerstvení, zábava pro děti či živá hudba 
pro dobrou náladu. 

Doplňkově fungujeme i jako distribuční 
centrum vín Znovínu Znojmo. Zákazníci si 
mohou v pohodlí domova vybrat z bohaté 
nabídky kvalitních a chutných lahvových 
vín Znovínu (www.znovin.cz) a zásilku si pak 
vyzvednout i zaplatit u nás. Kromě toho je 

samozřejmě také možné přímo v naší pro
dejně zakoupit vybraná lahvová vína.

Jsme členy profesního sdružení Za
hradní centra CS, kde se, společně s další
mi členy – českými a slovenskými zahrad
ními centry – snažíme neustále zlepšovat 
nejen rozsah a kvalitu nabízeného zboží 
a služeb, ale hlavně zvyšovat celkovou 
úroveň a atraktivitu našich center. 

A co plány do budoucna? V první řadě 
udržet od samého počátku nastolený 
trend, a to „…každý rok o poznání lépe“. 
I letos přibudou nové dlážděné plochy, 
rozšíříme sortiment zboží a vlastní produk
cí kvalitních rostlin nahradíme část dosud 
nakupovaného zboží, jako je sadba rajčat 
a paprik či macešek a balkónových rostlin. 

Přijďte se třeba jen podívat, rádi vás 
přivítáme! 

K návštěvě srdečně zvou Cílkovi

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

Hořovice



wwwwwwwww.viitaaliittyykkoommmppleeex..cccz

Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Bohatě kvetoucí pokojové rostliny a orchideje.

Obsahuje růstové enzymy.
Rostliny po něm rostou téměř před očima.

Posiluje imunitu a regeneruje oslabené rostliny.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny mnohem lépe.

bo
hatší kvetení

až o 34 %bohatší kvetení


