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Pozvěte domů

první posly
jara

Úvodník

ZAJÍMAVOSTI

Začíná nám další rok! Podle čínského
kalendáře rok Ohnivého kohouta. Má
prý symbolizovat vítězství a úspěchy,
jichž se dosáhne pílí, trpělivostí a tvrdou prací. Přináší nové pobídky osudu
a zároveň je odvážný a dovolí nám více
riskovat.

Banánovník
Maoli Maoli, Kolale, Chuchu Chichi – to nejsou zaklínadla z knihy afrických kouzelníků, ale názvy
odrůd banánovníku. Existuje více než 70 druhů
banánovníků a pěstuje se více než 500 odlišných
odrůd s různými možnostmi využití. Plody některých se konzumují začerstva, jiné se vaří, pečou,
smaží nebo používají k výrobě škrobu či mouky.
Některé nejsou jedlé, ale mohou se využívat jako
rostliny textilní, stavební, ozdobné či jinak užitečné.

Také naše sdružení Zahradní centra CS
je na rok 2017 připraveno, již od podzimu pro vás chystáme velkou řadu novinek a nových výzev, protože zahrada
a zahradnická profese je věčný boj – boj
s živly, plevely, trendy a náladami našich
zákazníků.
Odrazem všeho toho, co vám v našich
zahradních centrech přinese rok 2017, je
časopis TIP. A jaká tedy bude předjarní
sezóna? Plná rychlených cibulovin, primulí a prvních výsevů!

Palma s trny
V podrostu tropického pralesa v Indonésii roste zvláštní
palma – Salacca zalacca. Slupka jejích plodů připomíná
kůži hada a dužnina je prý jedlá a chutná. Aby se k nim
nedostal kterýkoliv obyvatel pralesa jen tak lehce, všechny
kmínky této palmy jsou opatřeny celou řadou trnů směřujících na různé strany. Jejich funkce je zcela jasná – zabránit
narušitelům, aby si jen tak volně mohli sbírat chutné ovoce.

Přinese změny v oblasti pravidelných
předjarních postřiků, protože kvůli legislativním změnám nás řada tradičních
postřiků opouští. Rádi vám s nimi poradíme.
Často přehlížená část roku z pohledu zahrádkářů je hlavní sezónou pro některé
rostliny, které doslova kralují na sněhu,
trvalky, keře i stromy. Seznamte se s nimi
prostřednictvím našeho časopisu a našich prodejen.
Únor je také jednou z hlavních sezón pro
orchideje. Můrovce (Phalaenopsis) se již
v našich domácnostech zabydlely, znáte
ale i jejich další druhy?
Neopomeneme ani medvědí česnek, jeden z nastupujících hitů posledních sezón. Proč jej v našich prodejnách zakoupíte jen brzy na jaře a jak jej použít?
Doufáme, že vám časopis TIP bude sloužit jako příjemný rádce a průvodce rokem a sezónní nabídkou našich zahradních center.
A je náš společný rok 2017 plný zdraví,
pohody, štěstí a úspěchů – prostě takový,
jaký jej symbolizuje Ohnivý kohout!

Záhradnícke práce v predjarí






Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady




je čas vekého záhradného upratovania, odstraňujte uschnuté
vňate trvaliek, ak boli cez zimu
ešte na záhone
podobné vyčistenie si žiada i jahodová hriadka
ak máte na záhrade kríky, ktoré
chcete zmladzova alebo tvarova,
môžete v priaznivom počasí zača
s rezom
v teplejšom a suchom počasí sa
venujte údržbe trávnika, vyhrabte
z neho uschnuté steblá, mŕtve
listy a mach
po vyhrabaní neživej hmoty
z trávnika môžete zača s vertikutáciou (prerezanie trávnika, ktoré
zabezpečí jeho prevzdušnenie) –
je tiež potrebné počka si na
dobré počasie a na to, aby trávnik
nebol na povrchu príliš mokrý
môžeme zača s údržbou živých
plotov
je možné presadzova opadavé
druhy kríkov, na túto činnos
musí by rozmrznutá pôda, ale









kríky ešte nesmú ma narastené nové
listy
je možné zača aj s presadzovaním
a množením niektorých trvaliek, týka
sa to druhov, ktoré sa rozmnožujú
delením (astry, rudbekie, funkie,
heléniá, ...)
pomaly ožíva zeleninová záhrada,
v závislosti na počasí môžeme už
pracova s pôdou, prevádza prvé
hnojenie a vysieva prvé zeleniny –
hlavne petržlen a mrkvu
v domácom prostredí vysievame
alebo už presadzujeme tie druhy
zelenín, ktoré majú dlhú vegetačnú
dobu (paprika, celer)
je ideálna doba pre údržbu a presadzovanie izbových rastlín
niektoré druhy izbových rastlín mohli
narás do príliš vekých rozmerov,
ak znášajú razantné skrátenie,
môžeme ho previes práve v tomto
období (niektoré druhy rodu Ficus,
Scindapsus, Diefenbachia,
Dracaena, ...)

Jedovatá kráska
V mnoha tropických oblastech světa roste klejicha kurasavská (Asclepias
curassavica). Její krásu ale doprovází i silná jedovatost. Spolu s motýlem monarchem stěhovavým je zvláštním příkladem přírodní spolupráce. Housenky
se s velkou oblibou pasou na čerstvých listech klejichy, dospělí jedinci zase vyhledávají její květy. Je zajímavé, že silná jedovatost rostliny ani housence, ani
dospělci nijak nevadí. Stálou konzumací části rostliny se však v jejich těle jed
z rostliny neustále ukládá. Pokud takovou housenku sežere nějaký pták, otráví
se, ale jedy po nějaké době přestanou působit a pták se z otravy bez následků
vzpamatuje. Tento prohřešek si však obvykle pamatuje a housenkám stejného druhu se napříště už zdaleka vyhne.

Krotony
Text a foto Pavel Chlouba

K nejkrásnějším pokojovým rostlinám okrasných listem patří
krotony (Codiaeum). Jistě bychom ocenili, kdybychom si
mohli stejně jako v tropech vysadit pestré živé ploty, které by
zdobily právě tyto rostliny. To si kvůli klimatickým poměrům
rozhodně nemůžeme dopřát, nakonec i jeho pěstování doma
může pěstitele často potrápit – poté, co rostlinu přeneseme
z jednoho místa na druhé, opadne část jeho listů, někdy všechny. Obvykle to bývá ale jenom dočasný problém.

Zahradnická hantýrka
Zahradnická hantýrka je zcela samostatný obor, kterému kromě zahradníků jen tak někdo
nerozumí. Naštěstí však zahradníci tuto kritickou situaci sami pochopili a rozhodli se
do tajemství svého jazyka zasvětit i „normální“ lidi, proto vám budeme na tomto místě
přinášet vysvětlivky k našemu poněkud zelenému jazyku.

trvalky

jsou rostliny, které jsou vytrvalé. Podmínkou ale je, že mají
bylinný vzhled a netvoří dřevité části. Vzhledem ke své povaze
se jedná o rostliny víceleté. Neznamená to ovšem, že jsou
úplně věčné. Existují totiž i krátkověké trvalky, které si požijí
třeba čtyři či pět let a potom uhynou. Proto někteří zahradníci
radši používají slovo PERENY. Je to vlastně významově stejné,
ale není to tak zavádějící, jako slovo trvalky.

dvouletky

by za normálních okolností měly žít dva roky, respektive dvě
vegetační období. Typickou dvouletkou je třeba maceška.
V jednom roce se vyseje, mladé rostlinky přečkají zimu
a v následujícím roce vykvetou. Až „vyrobí“ semínka, splní své
poslání a vydají se do zahradnického nebe. Mezi dvouletky
ale patří třeba i náprstník. Má podobný rytmus, jenomže když

se všechna soukvětí hned po odkvetení uříznou, situace se
může mírně změnit. Semínka nevzniknou, načež si odpovědný
náprstník nedovolí uhynout. Tak tady zůstane ještě rok, aby se
postaral o vznik semínek a pokračování svého rodu. Dvouletky
jsou tedy obvykle dvouleté rostliny, ale někdy si svůj krátký
život prodlouží ještě o rok či dva.

letničky

žijí jenom jedno léto. Ale i tato skupina rostlin se nás snaží
trochu zmást. Je to proto, že některé letničky žijí opravdu
jenom jeden rok, některé jsou ovšem vytrvalé. Ne ale v našich
klimatických podmínkách, ale ve své domovině, kde nikdy
nemrzne. Proto se letničky ještě rozděluji na pravé a nepravé.
Ty pravé opravdu vydrží jenom jeden rok, a se děje co se
děje. Jsou to třeba běžné slunečnice, které se pěstují na polích.
Nepravé letničky by vydržely klidně i mnoho let, ale jejich
životní dráhu zastaví první mráz.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Sezóna

LETNIČKOVÁ
ROMANTIKA

O romantickom domove
sníva nejedna žena a neje
den chlap svojej žene toto
prianie s radosou pomáha
naplni. K romantickému
domovu patria kvetiny,
ktoré vnášajú do býva
nia fenomén premenlivej
krásy, pestrosti a niekedy
i vône. Kvetiny, na rozdiel
od neživých prvkov, vná
šajú do bývania ešte jeden
významný prvok – udskú
starostlivos.
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Starostlivos o rastliny je síce zaväzujúca,
ale šachtí udskú dušu, čo romantickému
bývaniu pomáha taktiež. Významnou
skupinou rastlín, ktoré kvalitu bývania
vedia vylepši, sú letničky.
Na výslní popularity sa vyhrievajú aj
vaka šachtiteským firmám, ktoré svet
letničiek obohatili o nové odrody skoro
neuveritených vlastností. Okrem estetických kritérií sa šachtitelia zameriavajú i na vlastnosti rastlín, ktoré si na prvý
pohad nemusíme vždy uvedomova. Je
to napríklad ochota rastlín nasadzova
čo najväčšie množstvo kvetných pukov
alebo ich odolnos voči niektorým chorobám, či výkyvom počasia. Tieto vlastnosti nezískavajú rastliny automaticky, stojí
za nimi obrovské množstvo času šachtiteov, vea skúseností a často i potrebná
dávka šastia.

Naše záhradné centrá vám i tento rok
ponúknu letničky v mimoriadnom sortimente. Možnosti ich využitia sú vemi rozmanité. Najväčší záujem letničky
vzbudzujú v súvislosti s výsadbou nádob
pre výzdobu okien, terás a balkónov.

Vysadzovanie nádob nie je zložitou záležitosou, ale aj tak sa vyplatí túto prácu naplánova si aspoň trochu dopredu.
Výsadba nádob môže by uskutočnená
poda dvoch odlišných princípov. Je to
princíp bohatej pestrosti a princíp triezveho štýlu pravidla tón v tóne.
Povinné pravidlá zostavovania pestrých
farebných kombinácií neexistujú, pretože hodnotenie farebnosti je vecou individuálneho vkusu a napriek existujúcim
poučkám nemožno nikomu prikazova,
ako si má vyzdobi svoj vlastný životný
priestor.
Trochu iná situácia vzniká pre triezve
kombinovanie podobných farebných
tónov. Vemi dobre vyzerajú a sú stále
obúbenejšie napríklad kombinácie vínových a fialových odtieňov, rôzne odtiene
žltých farieb, kombinácie modro-biele
alebo ružovo-fialkové. I pre priaznivcov
tohto štýlu máme potešujúce správy –
tieto letničky pre vás pripravujeme
v bohatom sortimente a budeme ich ponúka
tak, aby ste

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

mohli jednoducho tieto vznešené
kombinácie vytvára
sami.
Možno je trochu prekvapivé
sníva o farebných
letničkách v období, kedy sa záhrada
len pozvona prebúdza zo
zimného sna. Ale je to náš zámer. Priali by sme si totiž, aby ste svoj
sen o romantickej záhrade mohli prežíva už teraz a aby ste prípadne s predstihom mohli plánova, čo oproti minulým
rokom vylepšíte či zmeníte na svojich
balkónoch, oknách a terasách.

předjaří 2017
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Text a foto Pavel Chlouba

Od šachtiteov sa letničky dostávajú
do špecializovaných firiem, ktoré vaka
technológiám a alším dávkam skúseností dokážu vypestova série identických rastlín. V plnej kvalite a najväčšej
možnej životaschopnosti sa rastliny dostávajú do záhradných centier, aby už
od jari mohli zdobi vaše balkóny, terasy,
závesné nádoby i výsadby na dvoroch
a v záhradách.
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Dřeviny

KRASAVCI
V ZIMNÍ ZAHRADĚ
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I během zimy může být ve
venkovní zahradě hezky! Na
její krásu je ale třeba mys
let už při zakládání. Kdo
tak učinil, může si zim
ních efektů užívat plnými
doušky rok co rok. Rost
lin, které jsou nejkrásněj
ší právě v zimním období,
není málo. Významnou
okrasu zahrady tvoří i ty
druhy, které mají zajímavou
kůru či borku. Ta se může
projevovat nejenom u sta
rých stromů, ale i u někte
rých keřů, které tento efekt
naopak nabízejí ve svém
raném věku.

1

2

JAVORY
Významnými pomocníky při plánování
zahrady ozdobné i v zimě jsou některé
druhy javorů. Například javor šedý (Acer
griseum) má kůru měděné barvy, která
se u starších stromů odlupuje v jemných
plátech. Je mimořádně dekorativní po
celý rok, ale v zimním období vynikne
nejlépe. Velmi zajímavé jsou tzv. pyžamové javory, které svoje jméno dostaly
právě podle neobvyklého vzhledu kůry.
Na ní se objevují podélné světlé proužky,
které vznikají na zeleném, nebo vzácněji červeném podkladě. Patří sem třeba
druhy a odrůdy Acer grosseri, Acer rufinerve, Acer davidii. Dokonce i některé
odrůdy javoru dlanitolistého (Acer palmatum) umí v zimě potěšit barvou svých

větviček. Je to třeba odrůda ‘Sangokaku‘,
která má větvičky korálové barvy, nebo
mnohem méně známá odrůda ‘Bi-Hoo‘
s větvičkami zlaté žluté barvy.

SVÍDY
Než si představíme ty nejlepší z nejlepších,
zastavme se na okamžik u pojmenování
těchto keřů. Kdysi byly označovány jako
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dříny (Cornus) a v mnoha zahradnictvích
se pod tímto jménem nadále prodávají. Vědci ale po pravdě celkem správně
uznali, že se jedná o samostatný rod svída (Swida), přičemž v rodu dřínů podle nového označení zůstal jenom dřín
obecný. Takže až při nákupech uvidíte
tabulky se jmény Cornus či Swida, vězte, že označují ve většině případů stejné
rostliny.

3
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Některé druhy, respektive odrůdy svíd
mají zajímavou schopnost – jejich mladé výhony pokrývá borka velmi intenzivní barvy. Ze všech nejznámější a také
nejčastěji vysazovaný druh je svída bílá
(Swida alba), zejména její odrůda ‘Sibirica‘. Její mladé výhony v zimě pokrývá

předjaří 2017

www.zahradnicentra.eu

7

6
borka svítivě rudé barvy, která zejména na sněhové pokrývce dává rostlině
dech beroucí efekt. Její příbuzná – svída výběžkatá (Swida stolonifera ‘Flaviramea‘) – umí podobnou věc, jen
místo červené barvy využívá služeb
barvy zelené. A aby toho nebylo málo,
existuje ještě jedna svída – a to svída
krvavá (Swida sanguinea). Tento druh
nabízí více podobných odrůd – například ‘Midwinter Flame‘, které do barevné palety předešlých druhů vnášejí
ještě přenádherný oranžový odstín.
Za přispění těchto tří nenáročných rostlin můžeme na zahradě dosáhnout velmi různých, zimních efektů.
Aby svídy byly stále pěkně barevné, je
třeba jednou za dva až tři roky celou
rostlinu zkrátit na 20 – 30 cm nad zemí,
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nebo jenom mladé pruty mají schopnost
„přinášet“ opravdu svěží barevné tóny.
Seříznutí provádíme v předjaří – podle
počasí od konce února do března.

BŘÍZY
Vedle „naší“ břízy bradavičnaté existují
i další druhy, které mohou být ještě více
nápadné. Je to například bříza himalájská
(Betula jacquemontii), která má i v dospělosti krásnou, čistě bílou kůru. Pěstuje
se často jako vícekmenný strom, čímž
se tento efekt ještě zvýrazňuje. Břízy
velmi dobře vyniknou například ve vřesovištích, kde se nachází celkem velké
množství stálezelených rostlin i zajímavých trav, jejichž struktura se v zimní zahradě významně projeví také.
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Exotická královna
rozzáří každý
interiér
Orchideje mají překrásné květenství a omamnou
vůni. Původně pocházejí z deštných lesů a proto
jejich pěstování v našich klimatických podmínkách není pro úplné začátečníky. Jejich nároky
se výrazně liší od palem, afrických alek a jiných
pokojových rostlin. Pečlivému pěstiteli se však
odmění okouzlujícími květy.

Základní pravidla:
•

orchidej přesazujte alespoň
1x za 2 rok do průhledného
nebo poloprůhledného květináče

•

pěstujte ve speciálním substrátu s hrubou strukturou

•

umístěte orchidej na okenní
parapet, ale dejte pozor na
průvan a přímé sluneční paprsky

•

jednou týdně proveďte vodní
lázeň (květina si během hodiny sama načerpá tolik vláhy,
kolik sama potřebuje)

•

používejte speciální hnojivo

•

efektivnější příjem živin zajistíte kombinací
hnojiva a Vitality Komplexu
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TŘEŠNĚ
Za připomenutí také stojí některé druhy slivoní a třešní,
jejichž kůra dokáže přitáhnout pozornost. Je to například třešeň tibetská (Prunus serrula) s proužkovanou
kůrou hnědo měděné barvy, nebo Prunus maackii
‘Amber Beauty‘, jejíž kmen a větve zdobí jantarově
žluté vybarvení.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

S wida alba ’Sibirica’
Swida sanguinea ’Midwinter Fire’
Acer rufinerve
Acer griseum
Acer davidii
Betula jacquemontii
Betula albosinensis
Prunus serrula
Prunus maacki ’Amber Beauty’

Text a foto Pavel Chlouba
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www.vitalitykomplex.cz

xxx
Sezóna

PRVNÍ POSLOVÉ JARA
VE VAŠICH DOMOVECH

Každý rok, těsně po Váno
cích, začínám vyhlížet jaro.
Zima je sice fajn, sněží,
mrzne, děti se radují, ale
já mám ráda barvy – ze
lenou, žlutou, červenou…
Co dělat, když mám před
sebou stále několik mě
síců čekání? Co poradit ne
šastníkům, kteří tak jako
já trčí ve střední Evropě
a fandí každému pupenu
cibulky, aby už vyrašil ze
země?
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Vydejte se do zahradního centra a přeskočte sezónu – jsou
tam první poslové jara a čekají
na vás! Rychlené cibuloviny se
objevují na pultech někdy kolem Vánoc a po právu se nově
zařazují mezi vánoční květiny,
zejména hyacinty. Můžete si je
pořídit jednotlivě, ve skupinkách
nebo rovnou v kompozicích.
Od ledna se pak začínají objevovat narcisky, tulipány, modřence,
ladoňky, ale i sněženky, krokusy a bledulky.

Pokud to venkovní teploty dovolí, je možné vysadit rychlené cibuloviny i do okenních truhlíků. Nesmí ale mrznout po celý
den a teploty by neměly klesat výrazně
pod nulu. Pak cibuloviny pokvetou i celý
měsíc.

Až si rychlené cibuloviny přenesete
domů, nechte je nejprve aklimatizovat

I když jsou rychlené cibuloviny pouze
sezónní květinou, vydrží vás v interiéru

v chladnější místnosti. Po jednom či dvou
dnech je pak můžete umístit do vyhřáté
místnosti a těšit se z jejich krásy. V teplotách kolem 15 stupňů samozřejmě vydrží
kvést nejdéle, je to jejich přirozené prostředí. Zálivka by měla zamezit vyschnutí substrátu, ale rostlinky nepřelévejte, cibule by
pak místo kvetení mohly zahnívat.

kolem nuly. Na konci léta je pak vysate
do zahrady, kde vás budou těšit několik
dalších let.
S rychlenými cibulovinami soutěží o přízeň
v prvních měsících roku také petrklíče či
chcete-li prvosenky nebo primulky. V nabídce našich zahradních center je nepřeberné množství druhů – od těch nejznámějších
odrůd jednobarevných velkokvětých přes
dvoubarevné, vícebarevné, plnokvěté až
k novým stonkovým odrůdám. Petrklíče
patří mezi nejčastěji šlechtěné rostlin a každý rok, díky značné popularitě, přibývají
další a další nové druhy.

přesunout do
chladu a na jaře vysadit na zahradu.

Ve vlastnostech a způsobu pěstování pro
ně platí to, co pro rychlené cibuloviny.
Bude se jim lépe dařit v chladnější místnosti, mají rády lehce vlhký substrát, ne
snášejí přesušení a přelévání. V bytě vydrží
kvést i pár týdnů, po odkvětu je možné je

Také primule mohou přibližně od poloviny března, kdy denní teploty vystoupají nad nulu, zkrášlit vaše jarní okenní
truhlíky a mísy. Nádherné jsou zejména
v kombinaci s maceškami a rychlenými
cibulovinami.
Nebojte se vyrazit do svého zahradního
centra a nalákat s námi jaro! Těšíme se na
vás a rádi vám poradíme.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

předjaří 2017

www.zahradnicentra.eu

Text a foto IMarie Hubálková Matúšů, Zahrada Matúšů s.r.o.

těšit déle než řezané květiny a navíc se
dají použít dvakrát – po odkvětu, až zaschnou, nadzemní část odstřihněte a cibulky uložte na tmavé místo s teplotou
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Novinky v sortimentu osiv

Novinkou v sortimentu kedluben je raná hybridní odrůda
AMETYST F1, určená pro celoroční pěstování. Je odolná proti
dřevnatění, vybíhání do květu
i praskání bulev. Bulva je ploše
kulovitá s kvalitní, jemnou a šťavnatou dužninou. Vegetační doba
od výsevu je 75–80 dní.
Většinu z nás potěší odrůda velmi rané hybridní mrkve ARON F1
s krátkým, široce trojúhelníkovitým až válcovitým kořenem

s tupým zakončením. Kořen
dosahuje délky do 10 cm. Odrůda
je vhodná k rychlení a k jarním
až srpnovým výsevům. Vegetační
doba je 75–85 dnů. Pro sklizeň
malých „baby“ mrkviček ze zahuštěných výsevů můžeme sklízet
již od 60–65 dnů.

GALLANT F1 je raná hybridní odrůda rajčete s kulatými červenými
plody, určená pro teplé i studené rychlení a polní pěstování.
Na jednom vijanu dozrává
rovnoměrně 10–12 plodů. Plody
jsou pevné, středně velké s vynikající chutí, odolné proti praskání
a opadávání. Hmotnost jednoho
plodu je 60–70 g. Odrůda je
vhodná ke sklizni celých vijanů.

 ybridní odrůda tyčkového
h
„cherry“ rajčete s malými kulatými červenými plody o hmotnosti
okolo 15 g. Odrůda je vhodná
pro studené rychlení a polní
pěstování a ke sklizni celých
vijanů. Na jednom vijanu dozrává
20 a více plodů, které nepraskají
a nepadají.

CHARMANT F1 je poloraná

Nová salátová okurka PONY F1
je raný partenokarpický hybrid
skleníkové tzv. „miniokurky“ typu
Beth Alpha s výlučně samičím

RUBINKA je raná odrůda rybízového rajčete pro pěstování na poli
i v krytech. Plody jsou drobné,

kvetením. Plody této odrůdy
jsou geneticky nehořké, hladké,
tmavě zelené s délkou 12–14 cm.
Odrůda je vhodná především
k rychlení ve sklenících a fóliových krytech.
SORA je raná odrůda sladké
papriky typu kozího rohu, určená
pro studené rychlení i pro polní
pěstování s oporou. Plody jsou
v technické zralosti žlutozelené,
v botanické zralosti jasně sytě

kulaté, červené barvy, vijany větvené, velmi dlouhé
s 30–35 plody, které nepraskají
a nepadají, o průměrné hmotnosti 15–20 g. Plody jsou vhodné
k sušení a následnému nakládání.
Mezi ředkvičky jsme zařadili jako
novinku unikátní ranou odrůdu
fialovo-bílé barvy FELICIA, urče
nou k jarnímu a podzimnímu
polnímu pěstování. Bulvičky jsou
středně velké, podlouhlé, odolné

Nohel Garden a. s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš

www.nohelgarden.cz

červené s výrazným leskem.
Odrůda je vhodná ke konzervaci
celých plodů.
HARRIET je raná odrůda pálivé
papriky typu kozího rohu, určená
pro studené rychlení i pro polní
pěstování s oporou. Plody jsou
v technické zralosti středně
zelené, v botanické zralosti jasně
sytě červené, s výrazným leskem.
Odrůda je vhodná ke konzervaci
celých plodů.

proti praskání, konzumují se
syrové a jsou vhodné i do zeleninových salátů. Rostliny vynikají
odolností proti vybíhání do květu.
Vegetační doba je 35–38 dní.
U plazivých tykví se jedná o odrůdy GOLD NUGGET a JARRAHDALE,
u okrasných tykví o odrůdy
WARTED a KAMO KAMO, které
jsou vhodné i ke konzumaci
a odrůdu AUTUMN WINGS, užívanou zejména k dekoraci.

Interiér
xxx

TAJEMNÝ SVĚT
ORCHIDEJÍ
ve vašem pokoji

Orchideje jsou patrně nej
rozmanitější a nejbohatší
čeledí říše rostlin. Je jich
více než dvacet tisíc druhů,
ale přesně je asi nikdo ni
kdy nespočítá, protože se
mezi sebou různě kříží.
Nové tvary a barvy ne
vznikají jenom ve specia
lizovaných zahradnických
firmách, ale také ve vol
né přírodě celého světa.
A některé také spontánně
zanikají, jejich přesná evi
dence je nad lidské síly.

Termín orchidej je u nás často synonymem
pro Phalaenopsis neboli můrovec. Technologie pěstování tohoto druhu je tak propracovaná, že právě můrovce patří z celého
sortimentu k těm nejdostupnějším. Neznamená to ovšem, že by nestálo zato pokusit
se pěstovat i jiné druhy těchto krásných
rostlin. Mnoho krásných orchidejí rozkvétá
právě koncem zimy.
Rozmanitost orchidejí je tak neuvěřitelná,
že nabídnout jednoduchý návod na pěstování všech prakticky není možné. Prvním velmi důležitým kritériem pro jejich
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posouzení je znalost způsobu jejich růstu.
Velmi zjednodušeně by se dalo říct, že
do jedné skupiny patří rostliny rostoucí
v půdě – těm se říká pozemní neboli terestrické. Do druhé skupiny patří druhy,
které ve svém přirozeném prostředí rostou
přichycené na větvích a kmenech stromů
nebo na prudkých skálách obrostlých mechem. Tyto rostliny se nazývají epifytické.
Rozlišovat je mezi sebou je důležité zejména kvůli pěstitelskému substrátu, který jim
zvolíme. Epifytické druhy vyžadují velmi
vzdušný substrát – obvykle hrubou boro-

vou kůru, někdy s přídavkem rašeliníku.
Terestrické druhy orchidejí rostou obvykle
ve vzdušných substrátech, kde kromě
kůry může být rašeliník, molitan, polystyren, pemza, hrubá vláknitá rašelina nebo
jemnější rašelina drcená.
Vzhledem k obrovskému množství druhů
a odrůd se níže zmíněné rady vztahují
k většině běžně pěstovaných tipů, ale nejsou zcela univerzální. Při nákupu se proto
na péči vždy informujte u našich zahradníků.

MALÝ PŘEHLED NEJBĚŽNĚJŠÍCH RODŮ ORCHIDEJÍ

Cymbidium (člunovec)
pozemní orchideje, až 1 m dlouhá
soukvětí
květy velmi trvanlivé, od konce
podzimu do začátku jara
během vegetace vyžaduje střídání
vyšších denních a nižších nočních
teplot, nižší teploty v zimním
období

Cattleya
polostín, dostatečný pohyb
vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu
od začátku jara do konce léta hnojit
ve dvoutýdenních intervalech,
substrát nesmí vyschnout
v zimě zálivku omezit a nehnojit

Paphiopedilum (pantoflíček)
odrůdy se skvrnitými listy jsou
o něco náročnější na teplotu,
odrůdy s čistě zelenými listy
se pěstují v chladnějším prostředí
trvale vlhký, ale nepřemokřený
substrát
zalévat ráno, aby do večera listy
zcela oschly
polostín a vyšší vlhkost vzduchu

Miltonia a Miltoniopsis
epifytické orchideje
dostatek rozptýleného světla,
ne přímé sluneční světlo
substrát udržovat stále vlhký,
nadbytečná voda musí odtéct
v období vegetace hnojit jednou
za dva týdny

Dendrobium
více než tisíc druhů
vhodné pěstovat v menších
nádobách
původ rozhoduje o dalším způsobu
pěstování

Oncidium
polostín a vyšší vlhkost vzduchu
hnojit od začátku jara do konce léta
jednou za dva týdny
od září substrát jen mírně vlhký

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

předjaří 2017

Text a foto Pavel Chlouba

Vanda
často se pěstují zavěšené volně
v prostoru zcela bez půdy
hodně světla, ale nesmí být příliš
intenzivní
zalévat jednou až třikrát týdně
(celou rostliny namočit na 30 minut
do vody)
hnojit jednou za měsíc

www.zahradnicentra.eu
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Dekorácie

KEĎ ZAVÍTA JAR
DO ZÁHRAD

Zima odišla ani sme sa ne
nazdali a jarné slniečko
roztápa posledné snehové
záveje. Poznáte ten pocit?
Už nech je jar. Asi takto
to funguje, ke sa trávička
začne pomaličky prebúdza
a všetko naokolo má opä
tú typickú jarnú vôňu. Trá
vička začína by zelená.
A ak ešte nie je, ponúk
neme vám aj tú. Aj naše
záhradné centrá sú znovu
farebné.
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preschnú a ke je vhodný čas všetky zasate do zeme. Tam vám budú robi na
alší rok rados, ke prirodzene zakvitnú.
Podobne to spravte aj s primulami, narcismi alebo snežienkami. Karafiáty a fialka kudne vydržia aj spolu s dosadenými
muškátmi kvitnú do skorého leta.
A aby to nebolo fádne, prečo
nedozdobi terasu tými
pravými a nefalšovanými prvkami jari?
Nakúpené vajíčka
a ozdoby jari môžete nauklada aj
do samotných
nádob. Alebo si
kúpený venček
dozdobte sliepočkou či kohútikom.

Stromy začínajú nakvita a na predajných stoloch sú v ponuke nakvitnúté jarné primule, fialky, tulipány, narcisy, kvety
od výmyslu sveta. Sú určené práve pre
tých, ktorý to na jeseň nestihli a chcú si
tiež ozdobi svoje domy či terasy a navodi tak jarnú atmosféru. A v ponuke
našich záhradných centier nájdete skutočne všetko.

Skombinova môžete malé
stromčeky vŕby, mandle, čerešne s tulipánmi či narcismi
spolu s primulkami alebo
krásne voňajúcimi mini karafiátmi (Dianthus).
Pre tých, ktorí nemajú toko
priestoru a času, kudne postačí nakúpený materiál v kvetináčoch nauklada do pripravenej
nádoby a zasypa len tak, aby boli
kvetináče zakryté pieskom, kamienka-

mi alebo iným materiálom. Budú drža
vlahu a poskytnú na istý čas vhodné prostredie pre rastlinky. Nezabúdajte však
na pravidelnú zálievku. Jarné rastlinky
vyžadujú tiež dostatok vlahy, hlavne ak
sú kvetináče umiestnené pod prestrešenými terasami a nie sú tak vystavené
prirodzenej vlahe.
Po sezóne nechte odkvitnuté cibule

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

Jar je farebná a bohatá na vône. Preto
môžete použi rôzne odtiene a kombinova rôzne farby. Opä však platí pravidlo
menej je niekedy viac. Preto ak budete
robi jarné venčeky, držte sa najlepšie
najviac troch farieb, aby bola dekorácia
pekná a nenásilná.
A ak už máte záhradu plnú tulipánov,
nezabudnite si ich nazbiera aj do vázy.
Nakombinova ich môžete s konárikmi ovocných stromov, na ktoré môžete
naveša opä rozmanité ozdoby, ktoré
máme v širokej ponuke aj u nás v záhradných centrách.

předjaří 2017

www.zahradnicentra.eu

Text a foto Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.

U nás v záhradných centrách vám
ponúkneme materiál aj
na samotné dekorácie, slamené ozdoby, prútené košíky,
do ktorých môžete nadekorova kvetináče a dozdobi si svoje príbytky.

Nebojte sa experimentova a už na jar si
ozdobi okná záplavou kvetov či dozdobi schodisko nakvitnutými bahniatkami. Ak máte priestor, vysate si
rastlinky priamo do nádob do
záhradníckeho substrátu.
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Užitková zahrada

DROBNÉ OVOCE
V ZAHRADĚ (1.)

Přestože se rozměry sou
časných zahrad zmenšují
a ne každý má možnost
pěstovat ovocné stromy,
nemusí se nikdo omezovat
jen na plot z thují a roz
lehlý trávník. Chcete-li si
ze své zahrady sem tam
něco ochutnat, představíme
vám v našem seriálu drob
né ovocné stromy a keře,
které se hodí i do malých
zahrad. A začínáme těmi
nejoblíbenějšími – malina
mi a ostružinami, které si
získaly popularitu nejen
pro svou jedinečnou chu,
ale i rozmanitost a nená
ročnost na prostor.

Maliny i ostružiny jsou keře, které v závislosti na konkrétní odrůdě mají vzpřímený či rozložitý růst a rostou v dvouletém
vývojovém cyklu s víceletým kořenovým
systémem.
Maliny jsou spíše vzpřímené. Nové výhony vyrůstají každý rok z kořenů, na
podzim dřevnatí a v příštím roce přinášejí plody. Tyto jednou plodící maliny
mívají větší plody a doba sklizně trvá asi
dva týdny mezi červnem a červencem.
Remontantní (dvakrát plodící) odrůdy
částečně plodí i na jednoletých výhonech.
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Kvetou po sklizni v průběhu léta opětovně a dozrávají koncem září.
Ostružiny vytvářejí vzpřímeně obloukovitě

ohýbající se výhony, které se ve druhém
roce větví. Na těchto kratších větvičkách
ostružiny plodí.

JAK JE PĚSTOVAT
• kypré a humózní dobře vyhnojené půdy
• slunná poloha, dostatek půdní vláhy
• za sucha zalévat (koření mělce)
• každoročně dvakrát na jaře přihnojit vícesložkovým hnojivem (0,5–0,7 kg na 10 m2)
• po 10–12 letech nutno vyměnit za nové rostliny
• nezbytná opora

Maliník Apricot
• stáleplodící maliník
• velké, pevné, oranžové plody
• aromatický, velmi sladký

Maliník Heritage

Maliník Fallgold
• c hu sladká, aromatická
• zraje v červenci, na mladých
výhonech v průběhu září

Maliník Ottawa

• r emontantní odrůda
• chu sladce navinulá, aromatická
• dozrává od konce srpna do konce
října

• remontantní odrůda
• sběr od začátku června
• k přímému konzumu nebo
k výrobě šáv

 Malinoostružiník

Maliník Black Jewel
• velké, lesklé, černé plody
• dozrává na přelomu června
a července
• barva plodů se mění od bílé přes
červenou a nakonec po zralou
černou

 Malinoostružiník

Taybes

 Ostružiník Black

Loganberry

• p
 lody podobné malinám,
ale protáhlejší
• sladká a přitom pikantní chu

•
•
•
•

 eztrnný kříženec
b
plody tmavě vínové, kuželovité
aromatická, výrazná chu
zraje od poloviny července, někdy až do září

Satin

• velmi

vysoké výnosy
• zralost od konce července
až do října
• jedna z nejkvalitnějších odrůd
s minimálními nároky

JAK VYPADÁ VHODNÁ OPORA

 Ostružiník Thornfree
• b
 eztrnná odrůda
• silně vzrůstný, šlahouny dosahují
délky i přes čtyři metry
• chu sladkokyselá, aromatická
• již druhým rokem tvoří plodné
výhony

Pro pěstování malin a ostružin je vhodná opora s drátem – drát natažený mezi
rovně osazené sloupky o výšce asi jeden. Tato jednoduchá konstrukce velmi
dobře drží výhony ve vzpřímené poloze a rostliny mají optimální světelné
podmínky.
Maliny i ostružiny můžeme vysazovat víceméně v průběhu celého roku. Maliny
sázíme na vzdálenost 50 – 80 cm, ostružiny na 1–1,5 m. Velký důraz věnujeme
výběru sazenic. Vybíráme pouze sazenice pěstované v kontejneru (květináči)
s kvalitním kořenovým systémem, nebo jen takové rostliny zaručeně rychle
porostou. Vysazujeme do jamek o velikosti asi 30 × 30 cm, zasypeme kvalitní
zeminou a rostliny seřízneme na výšku asi 15 – 20 cm. Vysazujeme-li v sušším
období, je třeba opakovaně vydatně zalévat.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

předjaří 2017

www.zahradnicentra.eu

Text a foto Libor Abraham, Agarden rostliny s.r.o.

Maliník Glen Cloe
• fialové plody
• chu sladká, plná
• plodí na jednoletých výhonech
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Zdraví ze zahrady

Česnek medvědí:
novodobý zázrak,
nebo ne?
V posledních letech se stal
česnek medvědí módní bylinkou
i opěvovanou léčivkou. Podle
některých zdrojů ho využívali
už naši prapředci, podle jiných
se o něm ale staré herbáře
bu nezmiňují vůbec, nebo jen
v souvislosti s jeho příliš silným
aroma. Čemu věřit?
Rostlina je vytrvalá, 20–40 cm vysoká
bylina s válcovitou cibulí a dvěma či třemi
přízemními široce kopinatými listy. Od dubna
do června kvete bílými květy uspořádanými
v polokulovitém řídkém okolíku a po odkvětu
rostlina zatahuje. Proto ji také v našich
zahradních centrech můžete koupit jen na jaře.
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VŠEHO S MÍROU
Pro někoho představují listy medvědího česneku jarní elixír a zázrak, který účinně detoxikuje organismus.
Podle odborníků se však jedná o přehnanou mediální
masáž hýřící superlativy a přitom nadměrné požití česneku medvědího může způsobit i projevy otravy. Pravdou je, že obsahuje éterické oleje, fytoncidy (rostlinná
antibiotika) a vitamín C, snižuje krevní tlak a je vhodný
při chřipce. Pomáhá likvidovat střevní parazity, je nápomocný při plynatosti i zácpě a zlepšuje peristaltiku
střev.

ČERSTVÁ CHUŤ I VŮNĚ
A už jste, nebo nejste obdivovateli česneku medvědího, nemůžete mu upřít charakteristickou chu a aroma
jeho listů. Nejvýraznější jsou před vytvořením květů,
sezóna sběru proto začíná na přelomu února a března,
záleží na počasí, a vrcholí v dubnu. Svazky listů ale seženete i na jarních trzích. Za čerstva je můžete užívat
asi měsíc, existují ovšem úpravy, v nichž si chu a vůni
česneku medvědího uchováte po celý rok.
Čerstvý se přidává do tvarohových pomazánek,
k bramborám, do rizota, nádivky nebo jen tak na chleba s máslem a solí. Nejčastěji se z něj připravuje pesto,
krémová polévka nebo se servíruje jako listový špenát.
Česnek medvědí se při vaření jako špenát i chová –
lépe než spařování vodou u něj proto zafunguje rychlé podušení na rozehřátém másle, při němž změkne
a získá sytou barvu.

Při pěsto
vání
na zahra
dě potřeb
uje
česnek m
edvědí ale
spoň
polostín a
z
v létě dos ejména
ta
Čas na vý tek vláhy.
sadbu cib
ulek
nastává n
a podzim
n
ebo
v polovin
ě března.

Proč zrovna medvědí?

Text Zdeňka Zienertová, foto Dreamstime

Podle lidových pověr v tomto česneku přes zimu dřímají
mohutné síly – tak jako v medvědech. Někteří autoři uvádějí,
že ho vyhledávají medvědi po dlouhém zimním spánku,
aby si jím pročistili trávicí trakt. Další zdroje ale vycházejí
z toho, že se podobná označení, stejně jako psí nebo vlčí,
používala ve spojení s rostlinami, které byly neoblíbené nebo
páchly, ani dobytek je nežral, některé byly dokonce i jedovaté,
a tudíž neužitečné a hodily se snad jen pro… medvědy.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

předjaří 2017

www.zahradnicentra.eu
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Trvalky

ZAHRADA BAREVNÁ
I V ZIMĚ

Když nastane podzim
a trvalky dokvétají, mění
svou barvu na tóny mědi,
půdy a slámy a mizí pod
zemí. Nemusíme si stýskat
a čekat do jara. Příroda je
štědrá a v pestrém orches
tru trvalek hrají i ty, které
svými listy zkrášlí zahradu
i v zimě a vesele vykukují
zpod sněhu, kdy přijde čas
a ze země vystrčí růžky
i jejich méně otužilí kama
rádi…
Bergenia ’Baby Doll’
Carex dolichostachya
’Silver Scepter’

V té části
z a h r a d y,
nad kterou
se vznáší závoje listí nebo stálezelených jehličnanů,
se můžeme radovat například
z pestrolistých ostřic – Carex oshimensis
’Evergold’ nebo C. dolichostachya ’Silver
Scepter’, pro milovníky zelených odstínů
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jsou to Carex morowii ’Irish Green’, vysoká C. pendula, bronzovou barvu doplní
kapra Dryopteris erythrosora. Neobvyklý akcent dodá jelení jazyk (Phyllitis
scolopendrium).
Stálezelené jsou i jiné druhy kapradin
v rámci rodu Dryopteris a Polystichum,
například jemná kapradina řasnatá
(Polystichum setiferum ’Herrenhausen’).

Badan (Bergenia) je možná ohranou notou, je to však trvalka, která si poradí se
sluncem, stínem, suchem i mokrem a je
téměř nesmrtelná. Nabízí navíc i bílou
barvu květu na načervenalých stoncích –
kultivar ’Silberlicht’, nebo cukrátkově růžovou – kultivar ’Baby Doll’, jehož listy
jsou na zimu i výrazně červenavé. Stálicemi je proměnlivá barevná škála dlužich
(Heuchera), které po celou zimu vystrkují

Carex pendula

Euphorbia
’Ascot Rainbow’

Dryopteris erythrosora

Carex morrowii
své pestré listy, aby je s nadcházejícím
jarem vyměnily za nové.
Rudou barvu listů nabídne pryšec
Euphorbia amygdaloides ’Purpurascens’.
Jarní květy doplní různě tvarované listy
čemeřice, o kterých jsme psali loni. Na
stejném místě můžete vysadit stálezelené
vitální škornice (Epimedium pubigerum
’Orangekönigin’), které velmi brzy ukážou malá oranžová nebo žlutá (E. perralchicum ’Frohnleiten’) sluníčka květů.
Na místech prozářených sluncem mezi
zimními hnědými odstíny se na načervenalých stoncích stále vznášejí zelenožlutá
květenství pryšce se strašidelně dlouhým
jménem – Euphorbia seguieriana subsp. niciciana. Její kompaktnější kolegyně
zdobí i výsadby v nádobách – žlutě panašovaný kultivar ’Martinii Ascot Rainbow’
nebo temně zelený ’Tiny Tin’.
Když projdete kolem stříbřitých keříčků

Phyllitis scolopendrium
svatolíny (Santolina chamaecyparissus),
šalvěje lékařské (Salvia officinalis) nebo
levandule a lehce o ně zavadíte, jejich
vůně vás vrátí zpět do léta. Nízké keříky
devaterníků plné temně zelených nebo
stříbřitě protáhlých lístků nedají zapomenout na jejich jásavé barvy.
Mnoho trvalek přezimuje v nízké listové
růžici, ze které pak během roku vystrčí do
světa nádherné květy (některé kuklíky,

Euphorbia amygdaloides
’Purpurea’

Záměrně vynecháváme obrovskou škálu
nízkých skalniček – trávníček, mateřídoušek, tařiček, rozchodníků, lomikamenů
a dalších, jejichž bochánky se proměňují
na zahradě po celý rok.

Heuchera

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

předjaří 2017

www.zahradnicentra.eu

Text a foto Ing. Renata Pešičková, PERENY

zvonky, kopretiny, nízké rozrazily, mochny, kakosty).
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Ochrana

V PŘEDJAŘÍ NENÍ BRZY!
Všude je ještě sníh, příroda se možná teprve probouzí,
ale na škůdce našich rostlin je třeba myslet včas.
Už v tomto brzkém čase bychom se měli zaměřit na několik
preventivních úkonů, protože prevence je základ úspěšného
boje s chorobami a škůdci obecně.
V minulých letech jsme využívali k preventivnímu postřiku na ovocných dřevinách velice solidní přípravek
Calypso. Tento přípravek dokázal v brzkém jaře velice účinně bojovat proti přezimujícím vajíčkům a dospělcům mšic,
obalečů, píalek. Bohužel v loňském
roce byl jeho prodej ukončen. Naštěstí
máme k dispozici nový Decis Protech.
Tento kontaktní a požerový insekticid
skvěle účinkuje za nízkých teplot, a to již
od 5 ˚C. Pro předjarní postřik proti přezimujícím škůdcům doporučujeme doplnit přípravek o smáčedlo, které nalepí
přípravek na kůru a větve stromů a ten
nestéká.

Kmeny ovocných stromů
je
vhodné
natřít vápenným mlékem
obsaženým
v přípravku
Bílý nátěr na kmeny. Díky nátěru nebudou kmeny v předjaří praskat a dezin
fekční účinky vápna se projeví nejen
na lišejnících, ale i na řasách přisedlých
právě na kmenech stromů.

Pro dlouhotrvající kvetení orchidejí
je vhodné je
pravidelně
jednou
za
týden rosit přípravkem Rosteto Listová
výživa pro orchideje a bromélie. Tento
přípravek kromě dostatečného množství živin obsahuje i speciální smáčedlo
pro rychlejší příjem přes listovou plochu.
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Dalším přípravkem, jehož prodej byl loni ukončen, je Delan proti kadeřavosti broskvoně
a strupovitosti na jádrovinách. Byl to jeden
z prvních postřiků, který zahrádkář ve svém
sadu dělal. Kadeřavost broskvoně je aktivní už v brzkém jaře. Jakmile se oteplí na
5–8 ˚C, začne spora kadeřavosti klíčit a prorůstat do listu, který je ještě zavřený v pupenu. Pokud v této době neprovedeme adekvátní ošetření, v okamžiku, kdy se listy na
broskvoni objeví, jsou již zkadeřené a napadené. Použít můžeme osvědčený Kuprikol
nebo nový přípravek Thiram Granuflo, který má velice dobré účinky i na strupovitost
jádrovin, skvrnitost na hrušních a účinkuje i na plíseň šedou na jahodníku a révě vinné.

Poměrně brzkým škůdcem hlavně na rybízech
a angreštech je i vlnovník rybízový. Tento drobný
roztoč přezimuje v pupenech rybízů a angreštů.
Pupeny jsou výrazně zvětšené a roztoči jsou v nich
schovaní a sají sladkou šávu. V okamžiku, kdy se
trochu oteplí a vysvitne sluníčko, jdou se vyhřívat
na letorosty a snaží se dostat do dalších nenapadených pupenů. Právě v tomto čase jsou poměrně snadno postižitelní postřikem přípravkem Kumulus, který je také vhodný jako první přípravek určený k ošetření proti
hnědému padlí na angreštu. První ošetření se provádí v době květu angreštů a následně další ošetření proti této chorobě provedeme přípravkem Discus.

V předjaří je i čas na přesazování mladých klíčních
rostlin paprik a rajčat. Tyto malé rostlinky často trpí
při přesazení padáním klíčních rostlin. Základem pro
úspěšné přesazení je Supresivní substrát, který obsahuje půdní houby chránící mladý kořenový systém
sazenic. Pokud nechceme využít výhod Supresivního
substrátu, lze přesazené sazenice ošetřit přípravkem
Polyversum, případně substrát po výsadbě zalít přípravkem Previcur Energy, který vydezinfikuje kompletní prostor kolem kořenů sazenic.

Závažnými škůdci orchidejí jsou vlnatky a červci. Tito škůdci žijí přisedle v úžlabí listů a vytváří na svém těle ochranný štítek nebo vatovitý chomáček, který je chrání před okolním prostředím. Jediná ochrana
proti nim je aplikace dlouhodobě působícího insekticidu Careo granulát. Tento mikrogranulát se zapraví ke kořenům orchidejí a rostlina
ho do sebe absorbuje společně s výživou. Účinkuje celé tři měsíce
a tak zasáhne veškerá vývojová stádia vlnatek, puklic a červců.

časopis zahrádkář, rokycanova 318/15
vydává český zahrádkářský svaz od roku 1969
objednávky předplatného: bezplatná linka 800 100 134
nebo na www.zahradkar.org

www.vitalitykomplex.cz

s dárkovým certifikátem též jako
ideální dárek pro kutily, zahrádkáře
a hospodyňky
speciál 2x ročně
knihOvnička zahrádkáře

každý leden
stOlní kalendář

5 x ročně
semínka
Paprika kozí roh, Papryka kozi róg,
Gemüsepaprika, Zöldségpaprika, èÂÂˆ
Capsicum annuum L.

64508

Zahrádkářův rok 2017

PAPRIKA KOZÍ ROH
SLADKÁ
Sora
Solanum lycopersicum L.

regeneraci oslabených rostlin

65483

Rajãiak kolíkov˘, Pomidor tyczkowy,
Stabtomate, Paradicsom, íÓÏ‡Ú

RAJâE TYâKOVÉ
Gallant F1
HYBRID
Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

D
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G4702409
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V˘robce: MORAVOSEED CZ a.s.
Mu‰lov 1701/4, Mikulov 692 01, Czech Republic
Tel.: +420 519 510 252, Fax: +420 519 510 191, www.moravoseed.cz

PAPRIKA. Raná odrÛda sladké papriky typu kozího rohu, urãená pro studené rychlení i pro polní pûstování s oporou. Plody jsou v technické zralosti
Ïlutozelené, v botanické zralosti jasnû sytû ãervené s v˘razn˘m leskem. OdrÛda
je vhodná ke konzervaci cel˘ch plodÛ.

PAPRIKA ROâNÁ. Skorá odroda sladkej papriky typu kozí roh, urãená na
studené r˘chlenie a poºné pestovanie s oporou. Plody sú v technickej zrelosti Ïltozelené, v botanickej zrelosti sú jasne s˘to ãervené s v˘razn˘m leskom.
Odroda je vhodná na konzervovanie cel˘ch plodov.
PAPRYKA. Wczesna odmiana typu kozi róg, przeznaczona do zimnej uprawy w szklarniach i tunelach foliowych i do uprawy w polu z podpórkami.
Owoce sà w dojrza∏oÊci technologicznej ˝ó∏tozielone a w dojrza∏oÊci botanicznej
ciemnoczerwone. Odmiana jest polecana do konserowania w ca∏oÊci.

H

GEMÜSEPAPRIKA. Eine frühe, süsse Wiedderhorn, Sorte die für das kalte
antreiben und auch für den Feldanbau mit Unterstützung geeignet ist. Die
früchte sind in der technischen Reife gelbgrün, in der botanischen Reife hell-sat
rot mit ausdruckvollem Glanz.
PAPRIKA. Korai hajtatásra ésDesign©MoravoSeed/âR
szántóföldi támrendszer melletti termesz©Agentur
Schanda/A
tésre alkalmas kosszarvú fajta.
Bogyói ipari
éréskor zöldessárgák, teljes
N1702623
éréskor pirosak, magas fényıek. CsípŒ
mentes. Ipari feldolgozásra ajánlott fajta.
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Deklarovaná hmotnost osiva stanovena pﬁi 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu.

Deklarovaná hmotnost osiva stanovena pﬁi 13% vlhkosti. Skladovat v suchu, chladnu a temnu.

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

1 cm

RAJâE TYâKOVÉ F1. Raná hybridní odrÛda, urãená pro teplé i studené
rychlení ve sklenících i fóliov˘ch krytech a pro pûstování na poli. Plody
jsou stﬁední, kulovité, pevné, vynikající chuti, odolné proti praskání, o hmot-

V. nosti 50–60
50x50cm
g.

II.-III.

VII.-X.

RAJâIAK JEDL¯, KOLÍKOV¯ F1. Skorá hybridná odroda, urãená na teplé aj studené r˘chlenie v skleníkoch a fóliov˘ch krytoch a na pestovanie
na poli. Plody sú stredné, guºaté, pevné, v˘bornej chuti, odolné voãi praskaniu,
o hmotnosti 50–60 g.
POMIDOR TYCZKOWY F1. Odmiana mieszaƒcowa wczesna, tyczkowa,
przeznaczona do ciep∏ej i zimnej uprawy w szklarniach i tunelach foliowych, a tak˝e do uprawy w polu. Owoce sà Êredniej wielkoÊci, okràg∏e, wyrównane, bardzo smaczne, odporne na p´kanie, o przeci´tnej masie 50–60 g.
STABTOMATE F1. Eine frühe hybride Sorte, für das warme und auch kalte Treiben im Glashaus und Folienabdeckungen, in warmen gebieten auch
am Feld. Die früchte sind mittelgross, kugelförmig, fest, mit exzellent Geschmack, beständig gegen bestauden, mit den Fruchtgewicht 50–60 g.
KARÓS PARADICSOM F1. Korai hibrid karósparadicsom. Szántóföldi és
fóliasátor alatti termesztésre egyaránt alkalmas fajta. Bogyói kemények,
jó minŒségıek. A bogyók nem repedeznek. Átlagtömegük 50–60 g.
íéåÄí òíÄåÅéÇõâ î1. ê‡ÌÌËÈ „Ë·Ë‰, ‚˚‡˘Ë‚‡ÂÚÒﬂ ‚Ó ‚ÒÂı
ÚËÔ‡ı ÚÂÔÎËˆ, ÔÎﬁÌÓ˜Ì˚ı ÛÍ˚ÚËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ.
èÎÓ‰˚ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚, ÍÂÔÍËÂ, Ò ÓÚÎË˜Ì˚ÏË ‚ÍÛÒÓ‚˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË,
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚ Í ‡ÒÚÂÒÍË‚‡ÌË˛, Ï‡ÒÒÓÈ ‚ 50–60 „.

dárky PrO PředPlatitele!

vyšší odolnost rostlin vůči stresům
plně vybarvené a lesklé listy
zdravý a silný kořenový bal
rychlý příjem a efektivnější využití živin

1 cm
I.-IV.

II.-IV.

V.

80x40 cm

IV.-X.

hledáme a testujeme to nejlepší pro vás

Používejte Vitality Komplex pro:

• Žádné chybné exPerimenty

pravidelné slevové akce našich partnerských firem a organizací
•

každý rok na jaře rostlinu
přesaďte do většího květináče a použijte nový substrát

• zábava i POučení

•

dbejte na pravidelný přísun
živin po celý rok

• zkrášlíte terasu, zahrádku, dům i byt

•

používejte kvalitní hnojivo
přímo pro pokojové rostliny

• chutné a Především zdravé

•

čas od času zkontrolujte
spodní strany listů, zda se
na rostlině neusadil nějaký
škůdce

• ušetříte

průvodce od semínka ke sklizni

díky praktickým radám zahradních architektů
s václavem větvičkou a alenou zárybnickou

každý měsíc rady pro ovocnou, zeleninovou a okrasnou zahradu

• na nic nezaPOmenete

PřiPravte se na sezOnu

Pár základních pravidel:
Pokojové rostliny dodají vašemu obydlí příjemnou atmosféru. Na druhou stranu vyžadují celoroční péči – od pravidelné zálivky, přihnojování,
rosení atd. Bohužel neexistuje univerzální návod
na všechny rostliny v interiéru. Každý druh má
specické nároky na složení substrátu, stanoviště, živiny či vydatnost zálivky.

předplatné

28 kč

na stánku

34 kč

Pusťte si do
bytu přírodu

moderní časopis nejen o zahradě

Návšteva záhrady

V HLAVNEJ ROLI
VODA

Pri pojme okrasné jazierko
si mnoho udí automatický
predstaví malé jazierko
s kaskádou alebo fontán
kou s dreveným oblúko
vým mostíkom. My vám
teraz predstavíme jazierko
trochu inak, moderne.
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Okrasné jazierko
o vekosti 180 m2
vodnej
plochy a objemom

150 000 litrov tak vytvára dominantu
záhrady. Na miesto typickej kaskády sú
použité dizajnové vodné chrliče obložené
prírodným kameňom. Jazierko čiastočne
čistia vodné rastliny, predovšetkým však
kvalitu vody zabezpečuje profesionálna filtrácia navrhnutá na mieru, ktorá udržiava
vodu v bezchybnom stave. Okolie jazierka
je citlivo doplnené o výsadu okrasných tráv
v kombinácií s trvalkami, ktoré na pohad
zjemňujú hranaté tvary moderného štýlu.
Z praktického hadiska sme zväčšili spoločenský priestor altánku pomocou móla,
vyrobeného z imitácie dreva pre dlhšiu životnos. Mólo sa tiež využíva ako nástupné miesto na loku, ktorou sa dá previes
po jazierku.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Text Ing. Daniela Vaková, Záhradníctvo SADEX Prešov foto Ing. Branislav Feriančik

Jednou z požiadaviek klienta bolo vytvori
moderné okrasné jazierko, ktoré by vhodne dopĺňalo spoločenskú čas záhrady
a bolo by akýmsi pomysleným šperkom. Majite mal jasnú predstavu, čo od jazierka očakáva,
dal nám však vekú slobodu a dovolil, aby
sme jeho predstavy
zrealizovali do dizajnovo pekného
a štýlovo moderného jazierka.

www.zahradnicentra.eu
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Návšteva záhrady

ZÁHRADA
MNOHÝCH TVÁRÍ
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Záhrada, ktorú vám chcem
predstavi, má dnes zhru
ba šes rokov. Je veká,
rozahlá a fantastická, taký
malý raj pre svojich maji
teov. Nie vždy to tak však
bolo.

Súčasou návrhu záhradného architekta boli aj terénne úpravy a vyriešenie
spevnených plôch a oporných múrikov.
Začiatky patrili pod dozorom architekta
ažkým strojom a murárom. A pravdu
povediac, nie všetci verili žene – archi
tektke, že z toho bude raz krásna
záhrada.
Hlavnou kompozičnou líniou bolo zachova prírodné a jemné línie záhonov,
ktoré však museli by praktické. Tak, aby
sa všade vedela dosta veká kosačka
a zároveň vyzerala záhrada reprezentačne a krásne.

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

Celú záhradu
si sadila sama
pani domáca
za pomoci
šikovných
pomocníčok
pod dozorom
záhradného
architekta. Ke
si chcete záhradu sadi sami, je
dôležité, aby ste zverili línie záhonov a rozloženie rastlín do odborných rúk
záhradného architekta. Na takto vekej
ploche musí ma každá rastlinka svoje
miesto a svoj zmysel. Samozrejme úplne
na začiatku tu bol projekt, bez neho to
ani v záhrade nejde.
Už po výsadbe to vyzeralo vemi subne.
Ale každý záhradník vie, že dokonalos
umeleckého diela záhradného architekta neuvidíte hne. Až roky ukážu, prečo
bol strom zasadený práve tam, kde je.

předjaří 2017
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Text a foto Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.

Pri zakladaní tejto záhrady mi investor dal
zabra. Bolo treba rieši vekú a rozahlú
plochu, spodné vody a svah od začiatku
pozemku až po jeho koniec. Základnou
podmienkou bola prírodná, ale bezúdrž
bová a reprezentačná záhrada. Kto sa
aspoň trošku v záhrade vyzná, vie, že
taká neexistuje.
Ale keže som v tejto záhrade od jej
zrodu, dokonca sa tvorila skôr ako stál
samotný dom, dnes už viem, že sa naša
spoločná vízia s pani majitekou splnila.
Záhrada dnes hýri farbami a robí rados
nielen domácim.
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Představujeme členy
družstva

Záhradníctvo
VAŇO s.r.o.

Rodinné záhradníctvo založil v roku
1933 Samuel Vaňo (1905–1980) a jeho
manželka Margita ako všeobecné vrátane pestovania zeleniny. Začiatkom
štyridsiatich rokov patrilo k popredným
záhradníctvam. Dôkazom toho bolo aj
to, že medzinárodne uznávaný záhradný architekt Josef Vaněk z Chrudimi pri
zostavovaní svojho diela Zahradnické
květinářství vydaného r. 1949 požiadal
okrem iných o spoluprácu aj naše záhradníctvo.

všetkých väčších miest ČSR (december
až január).

V týchto rokoch bolo záhradníctvo preslávené hlavne pestovaním vlastnej odrody Zantedeschia (Calla), ktorá svojou
produkciou rezaných kvetov 52–75 ks
z metru štvorcového za vegetačné
obdobie prevyšovala vtedajší priemer
25 ks. Distribuované boli takmer do

Ďalšie plány rozvoja, ktoré boli riešené aj projekčne s Josefom Vaněkom už
v polovici štyridsiatich rokov, sa definitívne skončili znárodnením začiatkom
pädesiatich rokov. Záhradníctvo nám
bolo vrátené reštitúciou v r. 1991 úplne
zničené.

Výborné výsledky záhradníctvo dosahovalo aj v pestovaní iných druhov ako
Cyclamen, Primula obconica, Gladiola,
Chrysanthemum L. Poitiers Bl. (až 10 tisíc
kusov) a alších.
Koncom štyridsiatich rokov sa po absol
vovaní záhradníckej školy v Lednici na
Morave pridal aj najstarší syn Dušan
(1929–2007).

Ďalšia generácia, syn Samuel Vaňo
(už ako 50ročný) s manželkou, začali alšiu etapu v decembri 1990 pred vrátením
záhradníctva v menšej miestnosti bývalej
letnej kuchyne vo dvore pri rodinnom
dome. Dobré meno po rodičoch, krásne
kytice, vence, aranžmány za pomoci
troch synov a ich manželiek nám čoskoro
priniesli prvé úspechy. V r. 1991 sme k rodinnému domu pristavili menšiu predajňu
a rozšírili sortiment predaja. Vaka usilovnej práci a odhodlaniu stále napredujeme.
Realizova dnešnú podobu záhradníctva
výdatne pomáha od r. 1992 syn Martin,
ktorý je od r. 2008 majiteom a konateom
spoločnosti Záhradníctvo Vaňo s.r.o.
Mladá krv tretej generácie priniesla alšie výrazné oživenie a napredovanie. Stali
sme sa členmi družstva Záhradné centrá,
pribudli kvalitný domáci a zahraniční dodávatelia, vaka čomu sme rozšírili sortiment a celkovú ponuku našej firmy.
Všetko, čo súvisí s peknou okrasnou či
ovocnou záhradou, balkónom či oknom,
je u nás šes dní v týždni k dispozícii všetkým zákazníkom.
Tešíme sa na vás!
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Martin Vaňo

HORTISCENTRUM s.r.o.
Společnost HORTISCENTRUM s.r.o. se sídlem v Židlochovicích
u Brna působí na českém zahradnickém trhu již od roku 1991.

a zahradníků,
na který se můžete
obrátit s jakýmkoli dotazem či problémem. Po dohodě vám samozřejmě přivezeme vybrané objemnější zboží až k vám
domů, případně zajistíme u vzrostlých
rostlin jejich odbornou výsadbu.

Naše společnost se zabývá především
prodejem kompletního zahradnického
sortimentu ve svých dvou zahradnických
centrech – v Židlochovicích a v Čáslavi,
projekcí, realizací a údržbou parkových
a zahradních ploch, realizací zahrad na klíč
a v menší míře i vlastní produkcí rostlin.
V roce 2002 jsme na ploše 5000 m2 otevřeli naše první zahradnické centrum
v Židlochovicích a v roce 2011 pobočku
a zahradnické centrum v Čáslavi, tentokrát
již na ploše 14 000 m2.

a relaxovat na lavičce v neopakovatelném
prostředí nového rosaria prosyceném vůněmi růží Kordes?
Aby byl váš odpočinek dokonalý, můžete v sezóně navštívit naše stylová bistra,
odkud určitě neodejdete hladoví a žízniví.
Pro nejmenší návštěvníky jsou připraveny
venkovní dětské koutky se skluzavkami,
prolézačkami a nejedno překvapení.
V obou centrech je vám plně k dispozici náš kvalifikovaný personál zahradnic

Pokud se rozhodnete pro vybudování
zahrady u svého nového domu nebo
třeba pro rekonstrukci své staré zahrady, nabízíme vám kompletní servis –
od konzultace s našimi zahradními
architekty přes vypracování návrhů až
po projekt a vlastní realizaci vaší nové
zahrady. Jsme vybaveni špičkovou mechanizací a týmem zkušených pracovníků pro realizaci jakéhokoli vašeho projektu v duchu našeho kréda – pružnost,
solidnost, přijatelné ceny.
Navštivte naše zahradní centra a přesvědčete se na vlastní oči! Těšíme se na
vaši návštěvu.


Ing. Petr Chocholáč

V obou našich zahradnických centrech se
držíme starého úsloví, že nejen chlebem
živ jest člověk, a proto jsme velkou část
ploch našich center vyčlenili pro vlastní
parkové úpravy – jezírka, potůčky, vzorové
výsadby dřevin, trvalek a ostatních květin,
prvky zahradní architektury, travnaté plochy s automatickou závlahou, kompozice
ze dřeva a kamenů atd. – to vše nejen pro
naši radost, ale hlavně proto, abyste si vy,
naši návštěvníci a zákazníci, mohli nejen
nakoupit, ale také si odpočinout, načerpat síly a inspirovat se krásným a jedinečným prostředím. A co takhle posedět si

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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Chabařovice
Karlovy Vary

Veltrusy

Mariánské
PRAHA
Lázně
Hořovice

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Příšovice

Seznam prodejen

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Pardubice
Přerov nad
Čáslav
Labem
Boskovice

Český Krumlov

Kralice nad
Oslavou

Dolný Kubín
Prešov

Židlochovice

Košice

Břeclav

Skačany

Ivanka
pri Dunaji

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.
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Dobrá Niva

Trnava

Stupava

Žitavce

ČESKÁ REPUBLIKA

DIKÉ spol. s r.o.

Flora centrum – Mrázovi

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

K Zahradám 182, 360 10
Jáchymovská 49, 360
Karlovy Vary-Sedlec
04 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752 Tel.: +420 353 222 905
www.flora-centrum.cz

Hortiscentrum s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Žerotínovo nábřeží 101
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net

Kalabousek 1940
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

Ústecká ul.
403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
www.jinazahrada.cz

Josefodolská ul.
293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: +420 326 210 555

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna

Malinkovič – zahradní centrum

Šmelcovna 1364/3, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763
www.smelcovna.cz

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

Trima Plus s.r.o.

Zahrada Matúšů s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

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

Horní Lhotice 42, 675 73 Kralice nad Oslavou
Tel.: +420 728 015 574
www.zahradamatusu.cz

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz

Zahradnictví Kunratice

Zahradnictví Krumlov

Zahradní centrum Cílkovi

Kunratická spojka 1623, 148 00 Praha 4
Tel.: +420 602 226 876
www.zahradnictvikunratice.cz

Chvalšinská ul., 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 731 618 809
www.zahradnictvi-krumlov.com

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

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum Parkon

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

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

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci

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

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

předjaří 2017
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SLOVENSKO

Agroservis Stupava

Isola Bella s.r.o.

ubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

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

952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk

958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120
www.sujan.sk

Tvorsad Trnava

Záhradníctvo Horváth

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Okružná 21, 917 01 Trnava
Tel.: +421 335 341 701
www.tvorsad.sk

Moyzesová 46,
Hlavná 71,
900 28 Ivanka p. Dunaji 927 01 Šaa
Tel.: +421 903 742 605 Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

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

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

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

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

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05
www.zahradnictvosadex.sk

Zahradní centra jsou na Facebooku
Od loňského roku provozujeme společnou prezentaci na Facebooku. Každý měsíc zde publikujeme krátké
informativní články o zahradničení i o rostlinách, krátká videa i zajímavé sdílené články ze zahraničních webů.
Najdete nás na adrese https://www.facebook.com/zahradnicentra.cs/.
Přidejte se k nám, stojí to za to!

www.zahradnicentra.eu
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AKCE ZAHRADNÍCH CENTER
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center
Z
 ahradnické centrum Jelínek, Veltrusy
18. – 19. 3. Vítání jara
	Hledání ukrytých vajíček v zahradě, tvořivá dílnička –
marcipánová vajíčka, zdobení perníčků, velikonoční
dekorace, akční ceny

Z
 ahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou
20. – 26. 3. V
 ítání jara & výstava tulipánů
Tradiční jarní akce, soutěž o nejkrásnější tulipán

Z
 ahrada Matúšů, Kralice nad Oslavou
17. – 18. 3. Vítání jara v Zahradě Matúšů
Start jarní sezóny v našem zahradním centru
22. 4.

Jarní sázení v Zahradě Matúšů
Letničkové dny, bylinkový ráj, dětská dílna

T
 rima Plus s.r.o., Mariánské Lázně
3. – 8. 4.
Vítání Jara
	Tvořivé dny pro děti i dospělé v Zajíčkově dílně
s velikonočním občerstvením. Start sezóny výsadeb
ovocných stromků a okrasných rostlin v širokém
sortimentu s kompletní nabídkou zahradnických
potřeb

Z
 ahradní centrum Horní Počernice
13. 2.

Vítání Jara

13. 3.

Velikonoce v Zahradním centru

3. – 9. 4.

Bylinkový týden

24. – 30. 4. Balkónový týden

T
 vorsad, Trnava
7. – 8. 4.
Otvorenie jarnej sezóny, príprava na Vekú noc
	Privítame novú jarnú sezónu,
predstavíme nové trendy
v úprave exteriéru
a interiéru,
vypočujeme si
odborné rady prof.
Hričovského,
ochutnáme
chuovky
s prímesou
byliniek. Všetci
zákazníci
nakúpia vybrané
druhy tovaru
lacnejšie a deti
budú hada zatúlané
vajíčka.

I SOLA BELLA s.r.o, Žitavce
25. 3.	Vítanie jari v našom záhradnom centre Bella gardena
	Už tradične privítame jar bohatým sortimentom
rastlín a každého zákazníka odmeníme malým
darčekom.
24. – 29. 4. Bylinkový týždeň
	Rozšírená ponuka byliniek a liečivých rastlín,
ochutnávka bylinkových špecialít z našich byliniek
a maovanie kraslíc s demi.
5. – 7. 5.
Záhradnícke dni
	Tradičná akcia milovníkov záhrad a zelene. Bohatý
sortiment rastlín, nákupy v najlepších cenách,
kompletné odborné poradenstvo v oblasti návrhov
záhrada a prednášky odborníkov, tvorivé dielničky
pre deti, maovanie na tvár a iné atrakcie

Z
 áhradníctvo Sadex, Prešov
29. – 31. 3. 	 Záhrada Prešov
Navštívte nás na výstave v Mestskej hale v Prešove
7. – 8. 4. 	 Jarné dni
	Poradíme vám, ako pestova ovocné stromčeky,
prezentácia bio produktov

Zahradní centra CS – profesionální zahradníci
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PŘEDSTAVUJEME VÁM
NAŠI PRIVÁTNÍ ZNAČKU

89 Kč
3,30 €
Jednotná cena 89 Kč / 3,30 € pro oba produkty. V prodeji v našich zahradních centrech od 1. 3. 2017.
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