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ÚVODNÍK

V LÉTĚ ZAHRADNÍ CENTRUM NESPÍ
Život v zahradních centrech se řídí čtyřmi ročními dobami. Každá
z nich je v našich prodejnách trochu jiná. Po „divokém“ jaře přichází poklidné léto. Doba, kdy je zahradní centrum popravdě asi
nejhezčí, vše má listy, řada keřů a stromů kvete, počasí nás neděsí
ranními mrazíky a až na občasné bouřky a přívalové deště se tu dá
pohodově nakupovat.
Mezi zákazníky však převládá názor, že v létě se již nedá vysazovat. Opak je pravdou! Zvolíte-li kontejnerované rostliny, jichž
je v zahradních centrech převaha, je téměř jedno, kdy je vysadíte. Dodržet musíme jen dvě podmínky: vysazovat do nezamrzlé
půdy a dostatečně zalévat. Přesto často již v květnu odpovídáme
na otázky, zda není už pozdě cokoliv vysadit na zahradu. Přečtěte si článek naší kolegyně Martiny Kovandové a nechte se zlákat
k letní návštěvě vašeho oblíbeného zahradního centra!
Léto je časem růží, opravdových královen našich zahrad. Popínavé,
polyantky, čajové, sadové, anglické, sbírkové i ty běžné dokážou
přinášet krásu, ale i komplikace. V tomto čísle vám proto přinášíme i pár praktických rad a zásad pro usnadnění jejich pěstování.
Koncem července dozrávají první kanadské borůvky – pro mě
osobně keř, který přináší jedny z nejchutnějších plodů, a také jeden z nejméně náročných na pěstování. Nevyžaduje žádný složitý
řez, netrpí houbovými chorobami a největším škůdcem jsou mu
špačci a kosi. Má však svá úskalí ve správné výsadbě a závlaze. Více
se dozvíte ve druhém pokračování článku Pavla Chlouby, který se
tentokráte věnuje správné výsadbě a pěstování.
Právě v létě naplno vynikne krása tvarovaných okrasných stromů.
U nás se v rodinných zahradách zatím objevují první exempláře,
kdežto v Nizozemsku vidíte vytvarované deštníky, trojúhelníky či
jehlany běžně. Inspiraci najdete v našem článku.
Zahrada v létě je především místem relaxace a odpočinku, úkrytem v parných letních dnech. Zajímavým, zatím trochu nedoceněným prvkem zahradní architektury je odpočinková zahradní
lavička. Zatoulaná v klidném místě zahrady, lákající k posezení.
Možná ji máte ve své zahradě i vy, možná se necháte naším článkem inspirovat k jejímu nákupu.
Projděte svou zahradu, nadýchejte se léta, užijte si plodů ovocných keřů a své vlastní zeleniny, natrhejte si kytici z vašeho trvalkového záhonu, ale nezapomeňte také zavítat do svého oblíbeného zahradního centra. Nebojte, i v létě vám máme co nabídnout
a čím vás inspirovat!
Hezké léto vám přeje
Marie Hubálková Matúšů
Zahrada Matúšů s.r.o.,
vedoucí redakční rady
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Kaleidoskop
zajímavostí
TYRKYSOVÁ KRÁSKA Z FILIPÍN
V tropických lesích Filipín roste
jedna z nejpozoruhodnějších popínavých rostlin světa. Patří stejně jako
hrášek či fazole do
čeledi bobovitých,
rozhodně se však
o ní nedá říct, že by
působila podobně
všedně. Jmenuje se
Strongylodon macrobotrys a vyznačuje se tyrkysovou
barvou květů, která je v říši rostlin
poměrně
neobvyklá. Květy vyrůstají ve velkých, visících soukvětích, která
mohou dosáhnout délky až kolem 90 cm. Ve volné přírodě
Filipín za soumraku květy hojně navštěvují netopýři a v neobvyklé poloze – hlavou dolů a nohama vzhůru – sají z květů
nektar, přičemž se mimoděk postarají o opylení rostliny.

LICHOŘEŘIŠNICE
POD DROBNOHLEDEM VĚDCŮ
Někdy se stává, že
zdánlivě nejobyčejnější rostliny se
mohou pochlubit
nějakou zvláštní
vlastností. Je to
i případ dobře známé rostliny, kterou
čeština pojmenovala jako lichořeřišnici,
přičemž
slovenští botanici
jí dali jméno kapucínka (Tropaeolum). Kromě toho,
že je to známá
okrasná rostlina,
má ještě celou řadu dalších zajímavých vlastností. Je to také
rostlina léčivá, ale i jedlá. Její květní pupeny se vyznačují

poměrně pikantní chutí a někdy se používají jako náhrada za
kapary. Tato zdánlivě obyčejná rostlina ovšem vzrušuje vědecký
svět, který na ni nahlíží s velkým respektem i nadějí. Listy lichořeřišnice pokrývá totiž jedinečná, vodoodpudivá vrstva, která
okamžitě odvede jakoukoliv vlhkost mimo prostor listu. Právě
tento povrch je v hledáčku některých výzkumníků, neboť pokud by se povedlo napodobit tuto vrstvu uměle, byla by velká
šance vyrábět ještě dokonalejší oblečení pro turistiku, sporty,
armádu i zahradničení, neboť by v každém dešti zůstaly suché.

o něco později než první květy. Proti mrazům je odolná jenom
částečně.

CYMBÍDIUM PŘENESTE NA LÉTO
NA ZAHRADU

ARAUKÁRIE V KUCHYNI
Svět
jehličnatých
rostlin je mnohem
rozmanitější,
než
se na první pohled
může zdát. Jednou
z
nejzajímavějších
jehličnatých dřevin
je rostlina krásného jména Araucaria
araucana. Tento jehličnan bývá po právu
považován za živou
zkamenělinu, neboť
se objevil už v období
zhruba před 150 milióny let. Dodnes
divoce roste v Chile
a na poměrně malém území Argentiny. Své jméno dostala rostlina podle etnické skupiny Araukánů, indiánů žijících v Andách.
Araucaria araucana ale není jenom okrasnou rostlinou. Dospělé
stromy vytvářejí velké plody, které mohou dosahovat i rozměrů
házenkářského míče. Tyto plody v sobě ukrývají velká chutná
semena s velmi vysokou nutriční hodnotou. Pryskyřice získaná
z kmenů stromů se místy používá k léčbě ran a vředů.

Pohled do produkčního skleníku určeného pro pěstování cymbídií v mnohém napoví, jak tyto orchideje pěstovat s úspěchem
i v domácích podmínkách. Pro jejich kvetení je důležité dodržet několik podmínek. V zimním období vyžadují periodu
s nižšími teplotami, ale i letní pěstování je poměrně speciﬁcké.
Z obrázku vidíme, že rostliny jsou vyskládané na drátěných roštech. Je to proto, že cymbídia milují proudění vzduchu. Také
jim nesmírně vyhovuje střídání vysokých denních a nižších
nočních teplot. Pro malé množství těchto orchidejí nemusíme
žádné rošty vytvářet, úplně postačí, když je na léto zavěsíme na
větev stromu, kde budou chráněné před sluncem.

KDYŽ MÉNĚ JE VÍCE
Při
vytváření
různých zákoutí
nejeden
majitel zahrádky
podlehne chuti
vytvořit cosi jedinečné nebo
alespoň neobvyklé. Pod tímto tlakem dochází ke vzniku různých „architektonických prvků“, které mají
upoutat a přitáhnout pozornost. Tyto experimenty nejednou
podnikáme na úkor účelnosti. Podobná věc se stala i tvůrcům
tohoto zákoutí, kteří sice umístili kameny kolem lavičky velmi
nápaditě, ale zapomněli se zamyslet nad tím, jak se v mezerách
mezi kameny bude sekat tráva. Ti, co ji nakonec sekají, tak mohou spolehlivě prohlásit, že to jde velmi špatně. I v zahradní
tvorbě často platí, že méně je někdy více.

BLEDULE, KTERÁ KVETE KONCEM LÉTA
I když tato rostlina na
první pohled vypadá
docela neobvykle, její
drobné, bílé, zvonkovité květy nám mohou
být trochu povědomé.
Stačí zavzpomínat na
jaro, jak místy krásně
kvetly bledule. I tato
rostlina mezi bledule
patří – jmenuje se bledule podzimní (Leucojum autumnale). Podle některých botaniků se jedná o rostlinu, jejíž některé znaky jsou od bledulí trochu
odlišné a zařazují ji tedy do zcela samostatného rodu Acis. Tato
velmi něžná rostlina rozkvétá až koncem léta, listy vyrůstají
Zahradní centra CS, obchodní družstvo

Text a foto
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OKRASNÉ RASTLINY

Ruže – kráľovné kvetín
Pre ich omamnú vôňu, okúzľujúce farby a tvary sú od pradávna považované za kráľovné kvetín. Navyše
ich jednoduché pestovateľské nároky sú aj pre začínajúceho záhradníka hravo zvládnuteľné. Vďaka veľkej
rozmanitosti tvarov, foriem rastu, typov kvetov sú ruže mnohoúčelovo využiteľné rastliny.
Majú široké uplatnenie v každej záhrade, v parku, ale aj na terase, či balkóne.
S obľubou sú vysádzané ako solitéry vo
forme stromčekových ruží, na skrášlenie
vstupných priestorov, patií, strešných
záhrad, ale aj balkónov pričom sa dajú
úspešne dlhšie pestovať aj v nádobách.
Na vytvorenie neobvyklého záhradného
prvku môžeme použiť popínavé ruže
a zaujímavú oporu. Esteticky výborne
pôsobí oblúková opora na ruže v strede
s lavičkou, alebo posedenie s pergolou,
ktorú ruže pekne obrastajú. Príjemne pôsobia zákutia na relaxovanie v spoločnosti opojných vôní, kombinované popína4

vými a vysokými parkovými ružami. Ak
máte v záhrade väčší priestor, s popínavými ružami si môžete zaexperimentovať.
Ponechajte im viac hlavných výhonkov
a pestujte ich ako veľké parkové kríky. Na
tento účel sú však špeciálne vyšľachtené
veľké anglické parkové ruže, ktoré najkrajšie vyniknú vo veľkej kríkovej forme
a majú jedny z najkrajších farieb a tvarov
kvetov. Z čajových a polyantkových foriem kríkových ruží si okrem bežného
pestovania, môžete vypestovať neobvyklé
a veľmi efektné živé ploty a predely záhradných plôch. Pôdopokryvné ruže
si určite nájdu miesto vo vašej záhradke. Najmä priestory, ktoré sú zaliate

slnečnými lúčmi od rána do večera, sa
vám odmenia v podobe kvitnúcich kobercov ruží. Mini ruže, to je kategória
ruží pre každého pestovateľa a takmer
každú príležitosť. Tu už hrá menšiu rolu
veľkosť priestoru v záhradke. Miesto pre
ne určite nájdete aj na vašom stolíku na
terase či balkóne.
Všetci predajcovia milujeme ruže, neustále sa s nimi zaoberáme a študujeme
o nich všetky dostupné informácie. Preto
vás za váš nákup radi obdarujeme odborným poradenstvom, prípadne pomôžeme vyriešiť váš záhradný problém.
Ing. Helena Pelešová
ISOLA BELLA s.r.o.

RUŽE: PESTOVATEĽSKÉ MINIMUM
 OCHRANA RASTLÍN
 Múčnatka – ošetrujeme prípravkami na báze síry napr.
Kumulus
 Čierna škvrnitosť listov – prípravok Sillit
 Škodci – insekticídy

 VÝBER STANOVISKA
Čím viac svetla, tým viac kvetov, ale pri celodennom úpale veľa
z ruží skôr odkvitne.
 VÝŽIVA
Všeobecne sú ruže považované za veľkého spotrebiteľa dusíka (N)
a pokiaľ chceme podporiť bohatstvo kvetov, tak by mali mať dostatok fosforu (P) a draslíka (K). Dnes už máme v ponuke hnojivá
rôznych kategórií. Rada Floria patrí medzi najlepšie, jej efekt ocenia najmä náročnejší pestovatelia.

 REZ
Na jar skrátime u kríkových ruží výhonky na 3–4 očká a staré drevené výhonky úplne odstránime. To isté platí u mini ruží a stromčekových ruží s tým rozdielom, že tu kladieme väčší dôraz na tvarovanie korunky. U popínavých ruží necháme 4– 5 hlavných dlhých
výhonkov a bočné presvetlíme a skrátime na 3–5 očiek. Po odkvitnutí, odstraňujeme odkvitnuté kvety a režeme pod druhým párom listov a súčasne krík tvarujeme. Na jeseň po opade listov ruže
môžeme rezať na vysoko maximálne o o jednu tretinu ich výšky.

 VODA
Pre správny rast a najmä násadu kvetov a kvitnutie je voda nevyhnutná. Keďže sú ruže náchylné na hubovité ochorenia, najlepší
efekt docielite so závlahou ku koreňom, kvapôčková závlaha je
úplne ideálna.

NÁŠ TIP
SUBSTRAL KOMPLEXNÍ OCHRANA

SUBSTRAL OSMOCOTE PRO CELOU ZAHRADU

 ideální řešení pro růže a jiné okrasné rostliny
 jednou aplikací vyřešíte škůdce a zároveň rzi,

 jednou aplikací zajistíme výživu růží na
celou sezonu
 pravidelné dávkování živin zajištěné
v závislosti na teplotě půdy
 vhodný ke všem okrasným rostlinám
 bez rizika přehnojení
 ganulky stačí lehce zapravit pod povrch půdy a Osmocote se o rostliny
už postará

padlí a skvrnitosti
 připraveno již k okamžitému použití
 dostupný i jako koncentrát
 Výborně funguje i na černou
skvrnitost na růžích

Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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TERASA

1

Mobilné letné nádoby v exteriéri
Leto je tu. Vysoké teploty, ostré slnečné lúče, sucho – a náš balkón i terasa sú rozhorúčené tak, že nás ani
nenapadne na ne vojsť. Na scénu však prichádza zeleň a s ňou aspoň minimálne zníženie výkyvov teplôt
a zvýšenie vlhkosti vzduchu.
Oázu relaxu, premenlivého tieňa, i spektrum krásnych farieb a vôní si „namaľujeme“ pomocou sezónnych i celoročných rastlín a mobilných
nádob. Ich výhodou
je, že ich umiestnime tam, kde
nám to vyhovuje a že tvar,
veľkosť a výšku si zvolíme
podľa možností priestoru,
čo nám dáva

6

neskutočne mnoho spôsobov na ich
vyskladanie.
Výsadbu do nich potom riešime podľa
svojho vkusu a podľa toho, čo ňou chceme docieliť (či chceme len doplnkovú
výsadbu sezónnych kvetov, byliniek alebo stabilnú zeleň vo väčších kvetináčov
aj s trvalými rastlinami, krami, ba dokonca stromami, či ňou chceme oddeliť
priestor, zakryť nevzhľadný plot a pod.).
Základom však je, aby vychádzala
z prostredia, to znamená, aby farebne, tvarovo a materiálovo odrážala

architektúru domu, typ fasády alebo
dlažbu na terase.

MOBILNÉ NÁDOBY
V OKNÁCH, BALKÓNOCH
A MALÝCH TERASÁCH
Keď nemáme to šťastie vlastniť rodinný
dom, môžeme vniesť prírodu aspoň do
okien v podobe hrantíkov. V súčasnosti
je možné zohnať rôzne typy – závesné,
sediace na zábradlí, klasické podlhovasté, z plastu, ratanu, kovu, biele, čierne
farebné…

2

4

Ako stabilné viacročné druhy rastlín môžeme použiť okrasné trávy (stipa, ostrica)
alebo stálozelené kríky (krušpán – česky
zimostráz, bršlen, skímia) či výrazné farebné trvalky (heuchery, veroniky, šalvie, levandule...). K nim môžeme sadiť
jednoročné kvety, ktoré si každoročne
zmeníme a tým dosiahneme variabilitu
mobilnej zelene v nádobách.

MOBILNÉ NÁDOBY NA
VEĽKÝCH TERASÁCH
A V ZÁHONOCH
S väčšou plochou si môžeme dovoliť použiť oveľa širšie spektrum veľkostí kvetináčov a nádob.
U nás moderným trendom je umiestňovanie mobilných nádob s výsadbou
väčších stromov. Už vopred zapestované
koruny do tzv. strechy – horizontálne
vedených konárov – nám zabezpečí tieň

počas letných dní a nahradí tak slnečník – samozrejme, majme na pamäti, že
nás táto slnečná clona neuchráni pred
dažďom.
Zaujímavé sú aj stromy a kry tvarované
do tzv. vertikálnej steny – vysadené v rozmernejšom kvetináči nám priamo na
terase vytvoria optickú bariéru od neželaných pohľadov susedov.

1 Moderné antracitové kvetináče
s trvalkami doplnené o jednoduchú
samostatne stojacu fontánu
2 Hortenzie v ratanových košoch
3 Ukážka vzájomnej súhry materiálov na
terase
4 Ker na kmienku s podsadbou sezónnych
kvetov
5 Hrab (česky habr) tvarovaný vertikalne –
opticky oddelí priestor

Ak však nechceme do výsadby príliš investovať, vhodnou alternatívou sú popínavé rastliny – neopadavý brečtan,
kvitnúci plamienok či farbami hýriaci
pavinič (česky přísavník), ktorým postačí
jednoduchá drôtená alebo drevená konštrukcia alebo silónové lanká upevnené
vertikálne.
Výsadba v nádobách patrí aj do záhrady.
Nebojte sa experimentovať, vneste výškovo rozdielne elementy do záhonov a výsledok vás určite poteší.

5

Ako sme v úvode spomínali, letné horúčavy mierne stlmí vysadená zeleň. Čo
však vašej terase dodá určite šmrnc, sú na
priestor nenáročné mobilné fontány, ktoré si nevyžadujú nič viac, len zopár litrov
vody a elektrickú zásuvku. Práve kombinácia týchto dvoch vecí vám zaručí perfektné leto s perfektnou terasou!
Ing. Hana Nováková, Tvorsad Trnava
Foto autorka a archív ﬁrmy Tvorsad

3

Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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LETNIČKY

Dúhové leto v kvetináčoch
Aj takto by sme mohli nazvať leto, ktoré veľmi rýchlo vytlačilo jar. Naše záhradné centrá sú plné sortimentu letničiek rôznych druhov, ktoré hýria tými najrozmanitejšími farbami. Ak by ste sa na ne pozreli
z perspektívy, skutočne budete vidieť farebnú škálu dúhy.
8

Treba byť pozorný a aj tu platí pravidlo, že menej je niekedy viac. Vo
výbere narazíme na klasické plastové
kvetináče v odtieňoch hnedej, bielej,
čiernej. V ponuke však máme už aj
veľké množstvo pastelových odtieňov
kvetináčov v ružovej, zelenej, modrej,
ﬁalovej či žltej farbe. Tu si treba uvedomiť, že investícia do kvalitnejšieho samozavlažovacieho kvetináča nám vždy
prinesie úžitok. Na terasy a schody používame skôr terakotové hlinené nádoby alebo vždy moderný ratan. V zásade
však platí, že osadiť letničkami môžete
čokoľvek, tak ako ich môžete použiť

v záhone, ktorý treba vyplniť. V štýle shabby chic sú použiteľné akékoľvek staré kovové či drevené
nádoby, korytá, čokoľvek.
Zabezpečiť však treba aspoň odtok vody a kvalitný
substrát, do ktorého bude
treba pravidelne dopĺňať
živiny.

Petúnie, surfínie, pelargónie, verbeny,
gazánie a lobélie rôznych farieb,
veľkostí a druhov – je ich také
množstvo, že menovať všetky
by bolo zbytočné.
Dôraz však treba klásť aj na
výber kvetináča, ktorý by
mal ladiť farebne jednak
s letničkami, jednak s architektúrou domu. Iný
kvetináč použijeme pri
modernom dome, a celkom iný kvetináč by sme
vybrali k tradičnému domu
vidieckeho charakteru.

Osadiť ich môžeme
skupinou letničiek, alebo použiť kombináciu
stálezelených
pomalšie
rastúcich drevín a konifer
v kombinácii s letničkami.
Veľmi zaujímavo pôsobí aj
kombinácia trvaliek a konifer
spolu s letničkami a trávami. Takto
si zabezpečíte farebnosť a rozmanitosť
takmer do konca sezóny.

Farebná škála je taká rozmanitá ako pri výbere farieb letničiek.

Nebojte sa kombinovať a oživiť vysadené
kvetináče dekoratívnymi drobnosťami,
ktoré výsadbu oživia a vy budete mať jedinečný a neopakovateľný aranžmán.
Výber farieb je rozmanitý, ak však chcete zaujať, je dobré kombinovať najviac
dve – tri farby, vybrať si jeden dominantný akcent a doplniť ho o zelenú, resp.
bielu výplň.
Nezabúdajte tiež na kompozíciu, aj keď
sa jedná len o malý hranatý kvetináč.
Vždy sa zamerajte na dominantu, ktorá
bude tvoriť stred – hlavnú dominantu, ktorú doplníme po bokoch o nižšie druhy a podľa veľkosti kvetináča
Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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Bielu však môžete kombinovať s akoukoľvek inou farbou, ktorú biela zvýrazní
a vyplní.
Kombinácia žltej, oranžovej, modrej
a ﬁalovej je možno extravagantná, ale aj
živá a žiarivá.
Naopak pre romantické a pokojné miesto
zvoľte jemné odtiene bielej, ružovej a oživte ju ﬁalovou.
Použiť tón v tóne je vždy výhrou. Dobre
je však takúto výsadbu ozvláštniť aspoň
jemne o niečo previslé. Tu vám v akejkoľvek letničkovej výsadbe poradím trvalku
brečtan alebo pre mňa nenahraditeľnú
letničku helichysum a plektrant, ktorý
krásne vyplní priestor medzi letničkami.
Hitom roku 2015 je farba marsala. Je to
krásna vínovo červená farba, ktorú určite
o mnohokveté drobné kultivary, ktoré
budú prevísať z kvetináča a vytvoria tak
kaskádu kvetov.
Nebojte sa experimentovať s farbami.
Biela sa spája s čistotou, nevinnosťou
a vernou láskou. A nikdy neomrzí. Možno sa niekomu bude zdať jednofarebná
výsadba fádna, no ak ju správne použijete pri dome v modernom štýle, určite
dosiahnete to pravé. Takto môžete použiť bakopu, bielu surfíniu, milionbels,
pelargóniu a množstvo iných druhov.

nájdeme aj medzi farebnou škálou letničiek a trvaliek. Ak teda chcete byť in,
určite si vysaďte do kvetináčov a do okien
červené anglické pelargónie v kombinácii s bielou lobelkou. Alebo ju doplňte
o previslú a po celý rok kvitnúcu verbenu, ktorú tiež nájdete vo farbe marsaly.
Pre letničky odporúčam samozavlažovacie kvetináče, ktoré nájdete v širokom
sortimente v každom z našich záhradných centier.
Ing. Kvetoslava Divinis Masiarova
Isola Bella s.r.o.
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UT

Obchodní družstvo Zahradní centra CS vyhlašuje soutěž

ĚŽ

O nejkrásnější truhlík

Pošlete nám obrázek svého rozkvetlého truhlíku a vyhrajte jednu ze tří cen:

1. místo – 8 000 Kč / 300 eur
2. místo – 6 000 Kč / 200 eur
3. místo – 3 000 Kč / 100 eur
Soutěž probíhá od 4. 4. do 31. 8. 2015 ve všech zahradních centrech našeho družstva.
Soutěžní obrázky posílejte na adresu soutezzccs@seznam.cz
Více informací o soutěži najdete v každém zahradním centru nebo na www.zahradnicentra.eu.

Jediné hnojivo, které umí ničit plevel
Jaro si v tomto roce pospíšilo a denní teploty hodně nad 10 stupňů celsia pomohly i trávníku v rychlém probuzení. Začal mnohem dříve přirůstat a bohužel společně s ním také plevele.

ŠETRNÝ

PRO DOMÁCÍ
MAZLÍČKY

Použijte speciální trávníkové hnojivo
Již nemusíme zvlášť hnojit a zvlášť stříkat selektivními herbicidy, stačí použít FLORIA TRAVIN. Jde o přípravek, který umožní shrnout péči o trávník do jednoho jediného kroku – přihnojit a ošetřit proti plevelům.
TRAVIN umí vyřešit jednou aplikací 3 věci najednou
Hnojiva obvykle nerozlišují mezi pěstovanou rostlinou a plevelem, ale k naší škodě podporují růst obou. To však neplatí pro
TRAVIN. Toto moderní hnojivo z řady FLORIA® je vyvinuto speciálně pro snadnou a komplexní péči o trávník. Kromě výživných
látek obsahuje i selektivní herbicidy, které likvidují dvouděložné plevele a Zeolit, který upravuje pH půdy a tím omezuje tvorbu mechů v trávníku. Takže zatímco tráva po jeho aplikaci utěšeně roste a krásně se zelená, pampelišky, sedmikrásky, šťovík, jitrocel
a další nežádoucí plevele nemají šanci.
Docílit dokonalého anglického trávníku lze díky tomuto chytrému hnojivu rychle a jednoduše!

Více na: www.ﬂoria.cz

POPÍNAVÉ
ROSTLINY

Plaménky,
které ještě neznáte

Bezesporu nejoblíbenější pnoucí rostlinou našich zahrad jsou plaménky (Clematis). Široká škála barev a záplava květů na relativně malém prostoru přitahují každý rok tisíce zákazníků zahradních center na celém
světě. Historie šlechtění plaménků trvá již více než sto let a každý rok přibývají do sortimentu desítky
atraktivních novinek.
Jednou ze školek s vlastním šlechtěním je i ﬁrma Jan Van Zoest z holandského Boskoopu, jejíž výpěstky pravidelně sklízejí
medaile na světové výstavě Plantarium. Školka je průkopníkem ve šlechtění plaménků k řezu, čímž zajímavě rozšířila již
tak širokou oblast použití těchto popínavých rostlin. Některé
novinky z dílny Jana Van Zoesta vám představíme.

Clematis 'Best Wishes'

Zoestem. Patří do skupiny raně kvetoucích plaménků, květ
dosahuje v průměru 6–8 cm. Kvete od května do června,
květy jsou světle růžové, plné. Výška plaménku je 1–2 m.

Clematis 'Exciting' ('Zoexci')

Excelentní velkokvětý plamének vyšlechtil G. Tolver, nicméně licence patří školce J. van Zoest. Kvete extrémně dlouho
od června do září, kontinuálně. Neobvyklá, ﬁalová barva květu je uprostřed sepalu tmavší, směrem k okrajům světlejší.
Průměr květu dosahuje 8–10 cm. Dorůstá výšky až 3 m a je
vhodný pro pěstování v nádobách.

Clematis 'Dancing Smile' ('Zodasmi')
Originální velkokvětý plamének vyšlechtěný v roce 2004
v Německu panem W. Straverem, patentováno Janem van
12

Uveden na trh v roce 2004, selekce s výraznými květy tmavě
ﬁalové barvy s neobvykle velkými prašníky. Kvete nonstop od
června do září, květy jsou menší, v průměru 3–6 cm. Výška
plaménku 1,5 m.

Clematis diversifolia 'Fascination'

Kvalitní hnojivo je základním kamenem úspěchu každého pěstitele. Když je hnojivo navíc
obohaceno o guáno, mořské řasy a hořčík,
úspěch je zaručen.

Další neobvyklý plamének se zvonkovitým tvarem květu v barvě modroﬁalové, okraje sepalů mají světlejší nádech. Květy jsou 4 cm velké a vonné, což je u plaménků
docela vzácné. Dorůstá do výšky 150 cm.


Clematis texensis 'Mienie Belle' ('Zomibel')

m
s guane asami
unikátní česká receptura
Wim Snoeijer se pustil do šlechtění Clematis texensis
a v roce 2000 uvedl na trh tento překrásný kultivar tulipánovitého tvaru. Kvete po neobvykle dlouhou dobu,
od června do září, růžové báze sepalů přecházejí na špičkách do světlejšího odstínu Dorůstá do 2 m.
Věříme, že tyto lahůdky najdou prostor i na vaší zahradě či balkonu a přinesou vám stejnou radost jako jejich
šlechtiteli.
Aleš Martínek, Parkon
Foto Jan van Zoest

bohaté na živiny - podporuje růst, kvetení
a bohatší úrodu
působí spolehlivě až 2 měsíce – obsahuje
rychle i pozvolně působící živiny
hnojivo je určeno pro celou zahradu
– ovoce, zeleninu i okrasné rostliny

www.agro.cz

UŽITKOVÁ
ZAHRADA

Pěstujeme kanadské borůvky (2)
V minulém čísle TIPu jsme se věnovali základním pravidlům pěstování kanadských borůvek, představili jsme
si zásady správné výsadby i hnojení, také jsme si řekli něco o opylovacích poměrech těchto výtečných rostlin.
Ke kanadským borůvkám se ale váže ještě celá řada dalších důležitých informací, které se vyplatí znát.
STANOVIŠTĚ
Zatímco naše lesní borůvky rostou a plodí spíše ve stinných partiích lesa, kanadským neboli zahradním borůvkám
vyhovuje naopak stanoviště na plném
slunci nebo v mírném polostínu. Čím
více slunce dostanou, tím je úroda
plodů nejenom větší, ale i kvalitnější.
14

Pozor, borůvky nesnášejí úpal spojený se
suchem! Ideální je stanoviště s dostatkem
slunečního svitu a zároveň s vysokou
vlhkostí vzduchu i přiměřenou vlhkostí
půdy. Půda by měla zůstávat stále mírně
vlhká, ale propustná, protože dlouhodobé zamokření kořenového prostoru
vede k velkým problémům.

V teplých lokalit, kde neproběhne dlouhá chladná perioda, přinášejí rostliny
v následujícím období jenom sporadickou nebo dokonce žádnou úrodu. Borůvky se pěstují i v teplejších oblastech,
ale jsou to teplomilné odrůdy, které se
u nás běžně k prodeji nenabízejí.

reálné riziko zahuštění keře a vzájemné
konkurence těchto výhonů. Optimální doba pro řez je na konci zimy a začátkem jara. V případě, že z nějakého
důvodu nebyl tento řez proveden ve
správném období, je lepší ho provést
i v období vegetace než vůbec.

ŘEZ BORŮVEK

Abychom podpořili růst nových výhonů,
nezapomeneme na přihnojení, které nastartuje další růst borůvky. Mladé, nové
výhony některým zahrádkářům trochu
připomínají tzv. vlky, které se objevují na
ovocných stromech. U borůvek se tyto
výhony ponechávají. Protože borůvky
nikdy nebývají roubované na podnožích,
nemůže se jednat ani o jakési plané výhony. Naopak, tyto dlouhé, přímo ze země
směřující větve, jsou základem příští borůvkové úrody.

PĚSTOVÁNÍ BORŮVEK
V NÁDOBÁCH
Také při pěstování borůvek v nádobách
musíme dodržet základní nároky rostlin na prostředí. V nádobách na větších
terasách rostliny dobře plní okrasnou
i užitkovou funkci zároveň. Pěstování
borůvek v nádobách je také výhodné
v oblastech, ve kterých je příliš vápenitá půda. Nezapomeňte ale, že vápník se může k borůvce dostat i formou
zálivky!
Existuje několik odrůd borůvek, které
se vyznačují nízkým a kompaktním růstem (‘Northcountry‘, ‘Chippewa‘), tyto
odrůdy jsou však u nás poměrně vzácné.
Mnohem zajímavější jsou běžné, velké
odrůdy, které se v nádobách rovněž dají
pěstovat (‘Northland‘ nebo ‘Duke‘).

CHLAD A ZIMU
BORŮVKY POTŘEBUJÍ
Borůvky, které se u nás běžně prodávají,
se vyznačují potřebou „zažít“ v zimním
období chladnou periodu. Nízké teploty
podmiňují dobrý růst a hlavně schopnost
kvetení v příštím vegetačním období.

Aby se dosáhlo vysoké plodnosti
a hlavně kvalitní úrody, je důležité na
rostlinách občas provést razantnější zásah. Prořezávání keřů začíná být
aktuální 3–5 let po výsadbě mladých
rostlin. Při prořezávání se odstraňují
nejstarší výhony, které jsou zpravidla
na základně silné nebo silnější jako palec. Odstraňují se také drobné větvičky,
které v minulém období nesly plody.
Mladé a jinak perspektivní výhony se
musí odstranit i v případě, pokud je
jich na jednom místě tolik, že hrozí

Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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Text a foto
Pavel Chlouba
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VÝSADBY

Nebojme se sázet v létě
Po jarním zahradnickém shonu máme před sebou chvíli odpočinku. Kocháme se rozkvetlými truhlíky,
osázenými záhony a odpočíváme. Skončilo sice období výsadby prostokořenných a balových rostlin, ale
i v průběhu léta můžete vysazovat rostliny pěstované v kontejnerech. Dokonce to přináší i spoustu výhod.
Rostliny jsou v létě narostlé, olistěné,
většina keřů a trvalek kvete. Víme tedy,
jak rostlina ve skutečnosti vypadá, a nemusíme se spoléhat pouze na fotograﬁe
květů či olistění. A jaké kouzlo vytvoří
takto narostlá rostlina přímo u nás na
zahradě! Hned vidíme, zda se nám na vybrané místo hodí a jak ladí v kombinaci
s ostatními rostlinami. Navíc u stromků
vysazovaných z kontejneru většinou není
ani nutná redukce koruny řezem a u keřů
není nutné sestřižení větví. Vidíme tedy
zasazené rostliny v celé jejich kráse.
V zahradnických centrech můžeme nyní
již běžně zakoupit kontejnerované ovocné stromky. Jsou již starší, mají zapěstované korunky a u některých druhů můžeme sklízet úrodu již v roce výsadby.
Stejně tak je tomu u vzrostlých listnatých
i jehličnatých stromů. Dnes najdeme
v zahradnických centrech bohatou škálu
soliterních stromů pěstovaných v kontejnerech. Po jejich výsadbě se tak můžeme
těšit z jejich krásy a okamžitého efektu,
kterým může být například zakrytí nevzhledného místa na zahradě.
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Při výsadbě kontejnerovaných rostlin je
další velkou výhodou, že kořenový bal
drží pohromadě a je chráněn obalem –
kontejnerem. Při manipulaci s rostlinou,
při její přepravě i samotné výsadbě nedochází k poškození kořenového systému
a ujímatelnost hrnkovaných rostlin je
proto velmi vysoká.
Jedinou podmínkou, kterou je třeba při
letní výsadbě dodržet, je dostatečná zálivka. V létě rostliny odpařují více vody
a nové výsadby jsou plně odkázány na
naši péči. Nové kořeny se teprve tvoří
a nedosáhnou si ještě pro vodu do větších
hloubek.
Zvýšenou pozornost musíme mít i při
přepravě rostlin. V uzavřeném autě necháváme rostliny pouze po dobu nutnou
k přepravě. Vezeme-li si rostliny na otevřeném vozíku, chráníme je textilií nebo
síťovinou, aby nedocházelo k poškození
listů. Při rychlé jízdě nekrytých rostlin
může dojít až k nežádoucímu odlistění
keřů či stromů.
Vlastní výsadba rostlin v létě se příliš
od té na jaře nebo na podzim neliší.

Rostliny sázíme do připravených jamek,
které jsme vyhloubili širší a hlubší než
je samotná velikost květináče. Máme-li
méně kvalitní zem, jamku ještě zvětšíme a vzniklý prostor vyplníme kvalitní
zeminou, vyzrálým kompostem nebo zahradnickým substrátem, které smícháme
s vykopanou zeminou. Samotný kvalitní
substrát může mít za následek, že rostlina pak nebude chtít pokračovat kořeny
do méně kvalitní zeminy. Je dobré proto
rostliny ihned přivyknout na zem, která bude stabilně v jejich okolí. Rostlinu
vyjmeme z květináče, vložíme do jamky
a volný prostor vyplníme směsí substrátu, zeminy a hnojiva. Protože vítr pohybuje rostlinou i pod zemí a nově tvořené kořeny se tím přetrhávají, je vhodné
stromky ukotvit pomocí kůlů. Při výsadbě používáme pouze pomalu rozpustná
hnojiva, aby nedocházelo k popálení
nově se tvořících kořínků. Zeminu kolem kořenů řádně přišlápneme a dostatečně zalijeme.
Martina Kovandová
Zahradnické centrum Jelínek

KVĚTINY

1

3

2

Trvalky léta ve Strakonicích
V loňském roce jsme vyrazili na začátku léta do Strakonic, města, ve kterém vzniklo díky dvěma šikovným
zahradníkům na odboru zeleně neuvěřitelné dílo. Na zdejších záhonech je k vidění několik zajímavých
letních kombinací.
1 Melica ciliata a Origanum
laevigatum – paráda na dlouho
2 Gaura lindheimerii a zatím méně
používaná ožanka Teucrium
hyrcanicum – obě kvetou celé léto
3 Festuca maierii v kombinaci
s šantou (Nepeta), třapatkou
(Echinacea) a zavinutkou
(Monarda)
4 Starý dobrý známý řebříček
Achillea ﬁlipendulina s módní
perovskií (Perovskia)
5 Futuristická stříbrná pelyňku
Artemisia ludoviciana v kombinaci
s okrasnými česneky
6 Kombinace do štěrkových
záhonů – Penstemon digitalis
´Husker Red´, Phlomis russeliana,
Achillea ´Moonshine´ a v pozadí
Knautia macedonica
7 Verbena bonariensis sice není
trvalkou, ale dokáže se přesévat
8 Většina trvalek kvete jen krátce,
tahle celé léto až do podzimu –
zářivě žlutý Corepsis verticillata
s karmínovou tečkou Knautia
macedonica

5

4

7

6

8

Zahradní centra CS, obchodní družstvo

Text a foto
Ing. Renata Pešičková – PERENY


léto 2015



www.zahradnicentra.eu

17

OBYTNÁ
ZAHRADA

Nezapomeňte na lavičku!
Zahradní lavička je pro někoho jenom kouskem zahradního nábytku, který poslouží tak maximálně pro chvilku
odpočinku. Jenomže to není celkem přesné. Zahradní lavička je mnohem více než jenom sedátko z kousku
dřeva, kovu nebo betonu.
Zahradní lavička je fenomén, který
zcela mění pohled na zahradu, zahradní umění a nakonec i všechny prvky,
které mají v zahradě své stálé místo.
Každá zahrada, bez ohledu na styl a velikost, by měla mít svoji lavičku, alespoň jednu. Jsou to totiž právě zahradní
lavičky, které dokážou z tranzitního
prostoru udělat místo k odpočinku
a tedy i k pozorování a objevování krásy, ale také mnoha zákonitostí a koloběhů, které ovlivňují život na zahradě.
Lavička mimoděk také zpomaluje naše
kroky a nakonec vede i k jejich zastavení, čímž podporuje schopnost vnímání
a těšení se z pomíjivých drobností, které
přináší život. Jedna a tatáž věc jinak vyzní
při chůzi a pohledu z výšky a zcela jinak,
když ji vnímáte z jiného úhlu, navíc bez
spěchu a v pohodlné poloze. Z lavičky se
18

mění perspektiva zahrady, květiny jsou
blíže k očím a hlasy zpívajících ptáků si
také vychutnáme o trochu jinak z lavičky
než při některé ze zahradních prací.

V prostoru soukromých zahrad lavička přesto často chybí. Možná zahradní
lavičky teprve čekají na svoji šanci. Při
tvorbě zahradního prostoru bychom

měli naopak už v začátku uvažovat, které
místo na zahradě je pro umístění lavičky to správné. Někdy není úplně jednoduché rozhodnout, jestli lavičku umístit do stínu a mít možnost ochránit se

odpočinku. Ale i v těchto věcech mohou
nastat různé okolnosti. Za určitých situací se hodí použít lavičku velkou, nebo
dokonce více kusů blízko sebe. Ale jsou
i chvíle, kdy hledáme soukromí a útěk od

společnosti – pro tyto okamžiky vytváříme na zahradě místa, ve kterých převládá
intimita a klid. I sem patří lavička, nebo
alespoň jednoduché sezení pro jednoho
člověka, nebo jeden zamilovaný pár.
Praktický význam laviček je zřejmý
a snad jenom málokdo o něm pochybuje.
Je tu ale ještě jedna další věc navíc – a to
je funkce estetická. Lavička svými tvary,
barvou i velikostí může zásadně změnit
pocit ze zahradního prostoru. Podporuje
nebo dokonce tvoří atmosféru místa. Jiná
lavička se hodí pro zahrádku vesnickou,
jiná k bazénu a jiná do moderní zahrady. Typů laviček je nespočet, stejně jako
je mnoho lidských povah a charakterů.
Dobře vytvořená zahrada a k ní vhodně
vybraná lavička, to je další věc, která vede
k cestě, po níž se kráčí k trochu příjemnějšímu a šťastnějšímu životu.
Text a foto
Pavel Chlouba

před kousavými paprsky letního slunce,
nebo naopak lavičku situovat na otevřené místo, které sluníčko ohřívá hned od
jara. Tvůrci zahrad a zahradní architekti
v tom ale mají jasno. Často říkají, že pokud je to alespoň trochu možné, laviček
by klidně mohlo být na zahradě i více. Je
to samozřejmě otázka mnoha okolností
a ne vždy je to z různých důvodů možné. Souvisí to s velikostí zahrady a jejím
členěním, ale třeba i počtem uživatelů.
Nejde jenom o to, jestli bude lavička ve
stínu, či na slunci. Velkou roli hraje i její
poslání. Teď se možná pousmějete, protože jako poslání se obvykle jeví potřeba

Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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NA NÁVŠTEVE

Potôčik z kameňa –
malá moderná záhradka
Projekt i realizáciu záhrady rodinného domu v obci neďaleko Trnavy sme
uskutočnil len nedávno – v roku 2014. Priestor pred trendovým domom
v šedých tónoch farieb doslova žiadal o spestrenie. Pôvodne sa v okolí budovy nachádzal iba céder a trávnik – pre nás prázdne plátno, ktoré sme
s radosťou išli záhradnícky vymaľovať.
V priebehu koncipovania základného
tvaru záhonov sme cítili, že ostré hrany
moderna je potrebné zjemniť – ako samotným pôdorysom výsadby, tak i výberom druhu rastlín.
Plocha záhonov je situovaná medzi
vstupom na pozemok a vchodom do
domu, ktorý celkovo ohraničuje plný
vyšší plot. Výrazná línia obopínajúca
20

previsnutý céder sa v našom návrhu
skladá zo štvoro elementov:
1. skupiny červenej heuchery – vnášajú do priestoru farbu
2. výsadba ´potoka´ z krušpánov tvarovaných na guľu – oblý tvar buxusov krásne korešponduje s lámaným štrkom väčšej frakcie, buxusy
sú zvýraznené s podsadbou nízkych

zvončekov, solitérne kamene zdôrazňujú čisté línie domu
3. súbežný pás z levandúľ lemuje
krušpánovú výsadbu – vnášajú do
záhrady vôňu, farbu i geometriu
4. zmes trvaliek a okrasných tráv zas
dynamizuje celkový koncept výsadby, zabezpečuje celoročné pôsobenie a pohyblivosť rastlín vo vetre.

Súčasťou záhrady je magnólia na
kmienku, ktorá sa nádherne vyníma
nad touto zmesou rastlín.
Celkový ráz záhrady je riešený v kontexte architektúry domu, šedý štrk odráža farbu žalúzií a fasády.
Aby si domáci mohli vychutnať pohľady na zeleň i vo večerných hodinách,
navrhli sme nápadné guľovité biele
svetlá, ktoré je možné ovládať diaľkovo.
I tu sme prepojili tvar svietidiel s geometriou krušpánov.
Záhradu v tejto dedinke sme robili
s nadšením, pretože majitelia nám nechali voľnú ruku, nechali nám možnosť
sa realizovať (čomu naši kolegovia architekti určite dobre rozumejú), a my
sme im za to vďační!
Ing. Hana Nováková
TVORSAD Trnava

Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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NA CESTÁCH

Rozkvetlé Bavorsko
Pro ty, kteří se budou pohybovat po dálnici A9 mezi Norimberkem a Mnichovem, máme tip na zajímavou poznávací a zároveň i inspirativní prohlídku. Po cestě se dá totiž odbočit do malebného univerzitního
městečka Freising. Zdejší odborné, vyšší i univerzitní školy nejsou jen tak ledajaké – jsou zahradnické.
A nejen že na samotném městečku je to na první pohled vidět, ale jsou zde k vidění i specialitky, které
oko zahradníka zcela jistě zaujmou.
22

Místní vyšší odborná škola zahradnická má například pro výuku a výzkum
k dispozici ukázkovou zahradu. Její
nejúchvatnější částí jsou pravděpodobně velkoplošné experimentální

letničko-trvalkové záhony, laděné
v různých barevných kombinacích. Její
součástí jsou ale i rozlehlé plochy skalniček, okrasných trav, aranžovaných
zákoutí apod.

Hned vedle této zahrady můžeme zajít do menšího prostoru, věnovaného
malým zahrádkám, zelenině a ovoci.
Přes ulici v areálu školy pak najdete
množství velmi zajímavě osázených
nádob, truhlíků či závěsů, a to jak jednotlivých, tak i poskládaných do pestrobarevných stěn.
Další pastvou pro oko jsou zámecké zahrady na protilehlém kopci Weihenstephan, mimochodem s nejstarším pivovarem v Německu a úžasnou zahradní
restaurací. Vše je volně přístupné.
S jistotou lze říci, že si z Freisingu bezesporu odnesete nevšední odborný
i estetický zážitek. A třeba i ten chuťový.
Zahradní centrum Cílkovi
Hořovice

Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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DREVINY

Tvarované stromy
Pri vyslovení slova strom si najčastejšie v mysli predstavíme krásny exemplár s rozložitou korunou, strom
ovešaný chutným ovocím alebo les, ktorý má krásnych stromov na tisícky. Záhradníctvo však zahrňuje veľmi
rozmanité činnosti, a tak sa nedá diviť tomu, že páni záhradníci prišli na to, že stromy sa dajú aj tvarovať.
Tvarovanie stromov je škôlkarská technológia, ktorá sa uplatňuje len u niektorých
druhov stromov. Jedná sa najmä o geometrické tvary ako kocka, hranol, kužeľ,
ale i rôzne steny, dáždniky, obelisky a brány. Takto vytvarované stromy majú často
jednu spoločnú vlastnosť. Málokoho totiž
minú bez akéhokoľvek záujmu. Obvykle
vyvolávajú rôzne emócie, či už kladné,
alebo záporné. Jednu stranu reprezentujú
obdivné výkriky plné chvály a obdivu, na
strane druhej znie kritika o znásilňovaní stromov a neprirodzených zásahoch.
Myslím, že je načase emócie odsunúť do
pozadia a vnímať možnosti tvarovaných
stromov rýdzo pragmaticky.

1

Jedným z najčastejších prípadov použitia tvarovaných stromov sú zelené steny.
Jedná sa o stromy, ktoré sú zapestované
do plochých, najčastejšie obdĺžnikových
alebo štvorcových tvarov. S miernou dávkou fantázie by sa dali takto vytvarované
stromy prirovnať k živým plotom, ktoré
sa od tých bežných líšia v tom, že sú vyzdvihnuté nad úroveň terénu a „rastú“ na
kmeňoch. Takto vypestované stromy vedia napríklad výborne opticky oddeliť dve
rozličné miesta s minimálnymi nárokmi

24

2

na priestor. V rodinných záhradách môžu
výborne spoluvytvárať pocit súkromia
a intimity, pričom len minimálne zasahujú do susedských vzťahov (koruna
stromu neprerastá nad susedov pozemok,
dochádza len k minimálnemu zatieneniu susedného pozemku). Zelené steny
z vytvarovaných stromov môžu rásť nad
bežným plotom, pričom veľmi významne
zachytávajú prach z ulice a poskytujú životný priestor rôznym druhom drobných
vtákov. Občas sa v súvislosti so zeleňou
spomína i odhlučnenie priestoru, ale túto
funkciu zelené steny plnia len veľmi okrajovo. Pre zelené steny sa hodia najmä lipy,
hraby (česky habry), javor poľný (česky
javor babyka)
Veľmi zaujímavé možnosti ponúkajú
stromy vytvarované do tzv. dáždnikovitého tvaru. Ich hlavné konáre sú vyviazané
do vodorovného tvaru, pričom z nich vyrastajú kolmo hore nové, mladé výhony.
V dobe vegetácie sa nechajú prirodzene
rásť, čím vzniká pod korunou stromu prirodzený tieň. V predjarí ďalšieho roka sa
kolmo rastúce výhony odstránia a zostanú iba kostrové konáre vodorovné. Tento
tvar stromu umožňuje vznik hodnotného
tieňa, pričom sa koruna udržuje relatívne
v malej výške. Je to ideálna forma stromu
pre letné zatienenie terasy, ale i do uličného stromoradia, kde by vysoké koruny

3

stromov mohli spôsobovať komplikácie.
Pre dopestovanie dáždnikovitej koruny sa
výborne hodia hraby, platany, dub bahenný (Quercus palustris) a odroda moruše bielej, ktorá sa celým menom označuje ako
Morus alba ‘Macrophylla‘.
Relatívne veľmi obľúbené sú i rôzne oblúky, ktoré sa používajú ako brány pri
vstupe do záhrady, alebo pri prechode do
iného priestoru. Tieto oblúky podporujú
romantickú atmosféru v záhrade a často
sa kombinujú s kvitnúcimi rastlinami,
najmä trvalkami. Pre vytvorenie oblúkov
a brán sa výborne hodia hraby a buky.
Celkom špeciﬁckú skupinu tvoria stromy,
ktoré sú pravidelne rezané na tzv. „hlavu“.
Nejedná sa o tvarovanie v pravom zmysle
slova, ale pravidelným rezaním konárov
sa vlastne dosahuje efektu, ktorý by pri

4

moderní časopis nejen o zahradě
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KVĚTEN 2015

H O B B Y

Cena 34 Kč

Č A S O P I S

(1,70 €) , v předplatném 28 Kč

PŘÍLOHA PRO ŽENY ● TIPY ● TRIKY ● PORADÍME JAK NA TO!
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Dárky a překvapení pro
přímé předplatitele navíc!
NQLKRY

QLÏND

EXTRA
3ĚΘ/2
+$

Lilie

6

voľnom raste koruny nebol dosť dobre možný. Pre tento
spôsob pestovania sa často používajú napríklad stromovité
druhy vŕb: vysadené popri terase prepúšťajú v jarnom období na terasu každý cenný slnečný lúč. V lete, keď obvykle
uprednostňujeme tieň pred slnkom, bývajú už vŕby tak narastené, že túto funkciu plnia s prehľadom. V predjarí sa
všetky vlaňajšie konáre zrežú, pričom sa dajú použiť na rôzne drobné stavbičky, ktoré si stále získavajú väčšiu obľubu.
Text a foto
Pavel Chlouba

Neváhejte a objednejte časopis
pro sebe nebo jako dárek
Ušetříte svůj čas i peníze!
Tel.: 800 100 134 (Po–Pá 9 až 15 hod. bezplatná linka)
SMS: 602 557 560
Elektronicky: www.zahradkar.org
Složenku zašleme, možný je i převod z účtu.
Cena předplatného je 28 Kč tj. 336 Kč
(roční předplatné = 12 čísel; nutno zvolit odběr od kterého čísla).

Závazná objednávka časopisu pro ČR a Slovensko
Objednávám roční předplatné časopisu Zahrádkář od č.…. 2015 za 336 Kč (12x 28 Kč)

1 Niektoré škôlky sú špecializované na produkciu stromov
rôznych tvarov.
2 Oblúky z hrabov a bukov majú schopnosť vytvárať
romantickú náladu v záhrade. Kvôli veľmi neskorému
opadávaniu listov bývajú veľmi atraktívne i v zimnom
období.
3 Stromy zapestované do zelených stien môžu pomáhať
vytvárať súkromie, ako aj izolovať obydlia od rušného
okolia.
4 Kompaktne rastúca forma hrabu (Carpinus betulus
‘Fastigiata‘) sa dá ľahko dotvarovať do pôsobivého kužeľa.
5 Dáždnikovitá forma platanu v predjarí púšťa na
záhradu skoro všetky slnečné lúče, ale v plnom lete dáva
hodnotný, vlhký tieň.
6 Lipy zapestované do špalieru môžu zjemniť pohľad
z terasy smerom von, navyše terasu aspoň čiastočne
chránia od okolia.

Jméno
Příjmení
Ulice
Obec a PSČ
Pokud chcete časopis darovat, vyplňte i druhou část tabulky.
Jméno a příjmení
(obdarovaný)

Ulice
Obec a PSČ
Objednávku zašlete na adresu:
ČZS, z. s.– Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
V případě objednávky předplatného se zasíláním na Slovensko vyplněný kupon odešlete
na adresu Magnet Press Slovakia, P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava nebo Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a.s., P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3.

JAK NA TO

Trávník bez problémů po celý rok
Při pěstování trávníků na našich zahradách často narážíme na řadu situací, které bychom měli pravidelně
řešit, abychom se mohli těšit ze skvělého zeleného pažitu. Rádi vám v našich zahradních centrech poradíme
s konkrétním problémem, nicméně řadu rad a informací si můžete přečíst v tomto článku.
Doporučujeme především nepodcenit vlastní založení trávníku, zejména
přípravu půdy. Pozemek je třeba dostatečně ODPLEVELIT, například
přípravkem Roundup, který nás zbaví
úporných plevelů s vytrvalými kořeny.
Důležitým aspektem při VÝBĚRU
TRAVNÍ SMĚSI je její složení, kde
by měly být zastoupeny kromě jílků také kostřavy a lipnice. Směs by
měla být co do složení pestrá, nejlépe
hřišťová nebo parková. Na svažitých
místech nebo na místech, kde potřebujeme vytvořit z trav nějaký konkrétní tvar, můžeme pro výsev použít
SPECIÁLNÍ TRAVNÍ ROHOŽ.
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Jedná se o lněný koberec obsahující travní semeno. My si vystřihneme
přesný tvar nebo ji položíme na svah,
přichytíme hřeby k podkladu a pravidelně zaléváme. Ze lněné plstě následně začnou růst travní semínka
a v krátké době vytvoří hustý trávník.
Rohož zabraňuje prorůstání plevelů,
půdní erozi a zajistí rovnoměrný výsev
semen právě i na svazích.
Po osetí plochy pozemek přejedeme
nejlépe válcem a intenzivně několik
dnů zaléváme, aby semínka rychle vyklíčila. PRVNÍ SEČ nového trávníku
provedeme v době, kdy rostlinky mají
alespoň tři lístky. Následně po seči

můžeme začít PŘIHNOJOVAT trávníkovými hnojivy. Ještě před tím se
ale přesvědčíme, jaké rostliny na pozemku vzešly. Ačkoliv jsme pečlivě odplevelovali, může se stát, že ze semen
v půdě vyrostou NOVÉ PLEVELNÉ
ROSTLINY. Těch se snadno zbavíme
přípravkem proti dvouděložným plevelům Weedex. Díky několika účinným látkám má Weedex výbornou
účinnost na široké spektrum plevelů,
které se právě v trávníku vyskytují.
Pokud bychom se plevelů nezbavili
hned, intenzivně zakoření a boj s nimi

bude složitější. Doporučujeme proto
postřik přípravkem Weedex provádět
pravidelně.

Novinkou je 100denní hnojivo
Substral ve formě mikrogranulí, z nichž
se v pravidelných dávkách uvolňuje
potřebná dávka hnojiva v závislosti na
teplotě půdy celých 100 dní.

výživě bychom měli dodržovat také
určitá pravidla. Na začátku vegetace
potřebuje trávník rychle po zimě živiny v co možná nejpřijatelnější formě,
a tak je ideálním řešením roztok Substral intervenční hnojivo na trávník.
Toto hnojivo se aplikuje formou zálivky a obsahuje velké množství živin.
Díky aplikaci zálivkou na list rychle
působí a dodá trávníku to, co na začátku vegetace potřebuje. Toto hnojivo používáme vždy, kdy se nám zdá, že
se trávník nevyvíjí optimálně a objeví
se například různé nevzhledné hnědé
skvrny na trávníku. Po nastartování
trávníku pak již použijeme klasické
Trávníkové hnojivo v granulích, které pravidelně rozprostřeme po ploše
trávníku.

Pro odstranění plevelných rostlin v již
založeném starším trávníku doporučujeme místo plošného postřiku pouze
bodovou likvidaci. K dispozici je již
naředěná varianta přípravku Weedex
v rozprašovači určená k pohotovému
použití – stačí se projít po trávníku
druhý den po seči a případné plevele
postříkat.

trávníková hnojiva podzimní. Tato
hnojiva obsahují větší procento draslíku, který pomáhá rostlinám hospodařit s vodou. Trávník tak lépe odolává suchu a nemusí se tak intenzivně
zalévat.

Dalším důležitým faktorem při pěstování trávníků a v boji proti plevelům
je i VÝŽIVA TRAVNÍHO POROS
TU. Pokud je totiž trávník v kondici
a dobře vyživovaný, dokáže plevele
a mech účinně redukovat sám. Ve

Zahradní centra CS, obchodní družstvo

Pokud je horké a suché léto, doporučujeme změnit druh trávníkového
hnojiva, nepoužívat hnojiva s vysokým obsahem dusíku, ale přejít již na

David Brom
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PREDSTAVUJEME
ČLENOV
DRUŽSTVA

PREDAJŇA KAMEŇA
A KAMENINOVÝCH VÝROBKOV
u nás nájdete aj široký sortiment okrasných kameňov či už obkladových alebo
solitérnych. Ponúkame aj dekoratívne
prvky do záhrady z kameňa, betónu
a toskánskej keramiky.

Záhradníctvo SADEX s.r.o. sme stále
rozvíjajúca sa záhradnícka ﬁrma, ktorá
pôsobí na trhu záhradných a sadovníckych služieb už od roku 1993.
„Podporíme Vašu VÁŠEŇ
pre ZÁHRADU a prostredie,
v ktorom sa budete cítiť
naozaj dobre.“

V súčasnosti uplatňujeme nadobudnuté odborné schopnosti a zručnosti
pri NAVRHOVANÍ A REALIZÁCII
záhrad rodinných domov, areálov
ﬁriem, parkov a pri údržbe zelene.

materiál je pestovaný našou ﬁrmou, ale
aj nakupovaný od slovenských a zahraničných pestovateľov a dodávateľov.
V prípade záujmu o špeciálne druhy
tovarov, objednáme na základe dohody.
Pri vašom výbere Vám ochotne pomôže
náš odborný a personál.
ZÁHRADNÉ CENTRUM
U nás nájdete široký sortiment rastlinného a doplnkového materiálu, od
okrasných a ovocných drevín, cez záhradné substráty, výsevný materiál,
závlahové systémy, až po pomocný
záhradný materiál (záhradné náradie,
postrekovače, …). Predávaný rastlinný
Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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SLUŽBY, KTORÉ PONÚKAME:

projektovanie záhrad, verejných
a vyhradených priestorov, jazierok,
kúpacích jazierok a biobazénov,
závlah a drobných stavieb

realizácia záhrad, verejných a vyhradených priestorov, jazierok,
kúpacích jazierok a biobazénov,
závlah a drobných stavieb

údržba záhrad verejných a vyhradených priestorov, jazierok, kúpacích jazierok a biobazénov, závlah

realizácia hydroosevu

www.zahradnicentra.eu
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STALO SA 
STANE SA

10. ZÁHRADNÍCKE DNI
V ISOLE BELLE
V dňoch 1. – 3. mája 2015 sa v záhradnom centre Bella Gardena uskutočnili 10. ZÁHRADNÍCKE DNI ﬁrmy
Isola Bella.
Stretli sa tu priatelia, milovníci rastlín a odborníci. Našou radosťou sú
spokojní zákazníci, ktorí odchádzali
obohatení o nové informácie v oblasti
záhradnej architektúry, ovocinárstva,
ale aj dizajnu a ochrany rastlín.
Prednášali nám odborníci v oblasti jazierok a vodnej chémie ﬁrmy Vodnár –
Ing. Gula, ktorý nám povedal cenné
informácie o produktoch, ktoré nájdete aj v našej predajni.
Radi sme privítali na našich záhradníckych dňoch Ing. Pavla Chloubu, ktorý nám na prednáške predviedol, ako
správne vysádzať čučoriedky a správne
ich pestovať.
Doc. Ing. Paulen očaril mnohých pestovateľov ovocných drevín a dozvedeli
sme sa množstvo nových a cenných
informácii o modernom ovocinárstve.
Bohatý sortiment rastlín, dobrá nálada
a príjemná atmosféra, ktorú nepokazil ani májový dážď, nás opäť spojila
do jedného teamu – našich predajcov,

verných zákazníkov, ale aj tých, ktorí
len okolo prechádzali a nazreli do farebného sveta rastlín, kvitnúcich stromov v malebnej dedinke Žitavce, ktorú reprezentuje aj naša ﬁrma ISOLA
BELLA a BELLA GARDENA.
Tieto dni sa nesú aj spomienkou na
majiteľku Ing. Janu Krnáčovú, zakladateľku ﬁrmy Isola Bella. Jane sme v tieto dni vysadili strom, ktorý nám bude
neustále pripomínať jej prítomnosť. Jej
dlhoročný priateľ Pavel Chlouba jej
priniesol strom pochádzajúci z Číny
Crataegus pinnatiﬁda ´Major´– strom,
ktorý je krásny, keď zakvitne, prináša
silné a veľké plody, je odolný voči nečasu a krásny, keď svieti slnko. Tak ako
Jana, ktorá bola vždy krásna, plná optimizmu, silná a odolná voči nepriazňam
osudu. Všetko toto nám pripomenie

jej silu. Tak ako strom, ktorý má svoju životnú púť prežíva jar, leto, jeseň aj
zimu. Jana je tu s nami a jej posolstvo,
o ktoré sa snažila tu na zemi – prinášať
radosť v podobe krásnych záhrad – nikdy nezabudneme. Jani, česť tvojej pamiatke!
Kedykoľvek pôjdete okolo aj vy, budete
u nás vítaní a radi vás opäť uvidíme na
jednej z našich mnohých akcií.
Za Team Isola Belly a Bella Gardeny
Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová

LETNÝ RODINNÝ PIKNIK
26. júna 2015 sa v Isola Belle uskutoční užž tradičný RODINNÝ PIKNIK. Jeho súčasťou
u sú už
tradičné podujatia pre deti. Sme radi, že k nám chodia
nielen odborníci a veľkí záhradkári, ale prinášajú k nám aj svoje deti a vnúčatá.
Záhrada je práve to miesto, ktoré má spájať rodinu a silné rodinné putá.
V našej ﬁrme nájdete detské preliezky a v ukážkovej záhrade aj rôzne zákutia na
posedenie, alebo môžete pozorovať so svojím i ratolesťami vodné rastliny.

IN MEMORIA dni
V dňoch 29. júna až 4. júla sú v našej ﬁrme IN MEMORIA dni, kedy si
budeme počas celého týždňa pripomínať činnosť a tvorbu v podobe fotograﬁí
Ing. Jany Krnáčovej.
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Hnojivé gely Agrecol








novinka
jediné gelové hnojivo na českém trhu
působí rychle a dlouhodobě
vysoká koncentrace živin
snadné dávkování a rozpustnost ve vodě
zajišťuje zdravý růst a vývoj rostlin
obsah
obsahuje
huje mikro a m
makro prvky

NOHEL GARDEN a. s. Budínek
NO
B dí k 86,
86 263 0
01 D
Dobříš
bříš
tel.: +420 318 533 512, fax: +420 318 533 513, e-mail: oﬃce@nohelgarden.cz
www.nohelgarden.cz

Seznam prodejen
Obchodní družstvo 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.
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Stupava

Historie družstva se začala psát v roce 1998 a počet členů postupně rostl na
současných 27. 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.

u;o
Dolný Kubín
"h-߉-m

Trnava
ޛb|-1;
Ivanka
pri Dunaji

ob1;

Dobrá Niva

Název družstva Zahradní centra CS odráží skutečnost, že kromě českých zahradních center jsou členy družstva 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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Agroservis Stupava

Hortiscentrum s.r.o.

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

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

John zahradnictví s.r.o.

Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: +420 546 223 042
www.ctyrlistek-centrum.cz

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

Flora centrum – Mrázovi

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna

Malinkovič – zahradní centrum

Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Lidická 70, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
www.ﬂora-centrum.cz

Šmelcovna 1364/3
680 01 Boskovice
Tel.: +420 516 453 071
www.smelcovna.cz

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

Kalabousek 145
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

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

Pražská
263 01 Dobříš
Tel.: +420 602 383 922

Pardubická 757, 500 04 Hradec Králové – Kukleny
Tel.: +420 602 449 138
www.johncz.cz

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

Stanislav Kopřiva – zahradní centrum

Zahradní centrum Parkon

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 734 638 230, 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

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

Tvorsad Trnava

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

Zahradnictví Kunratice

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

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

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

HROCH group s. r.o.

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.

Zahradnické centrum Vratimov
Buničitá 756, 739 32 Vratimov, okr. Ostrava-město
Tel.: +420 558 669 031
www.hrochgroup.cz

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

Zahradní a parková spol. s r.o.
Zahradní centrum Trima Plus s.r.o.

DIKÉ spol. s r.o.

Zahrada Matúšů s.r.o.

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

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

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

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

Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: +421 903 600 019
www.zahradnictvo-sadex.sk

Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz



www.zahradnicentra.eu
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Zahradnické centrum Jelínek

Záhradníctvo Horváth

Školky Montano spol. s r.o.

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

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

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz

Isola Bella s.r.o.

Zahradnictví Krumlov

Zahradní centrum Cílkovi

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

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

Akce zahradních center
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center
TVORSAD Trnava

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy

12. 6. 2015 Sme tu pre vás už 25 rokov!
Deň venovaný oslave 25. výročia založenia ﬁrmy
TVORSAD. Navštívte nás a zúčastnite sa losovania o zaujímavé ceny. Poďakovanie patrí VÁM!
26. 6. 2015 Prázdninová záhrada
Tematická inšpiratívna záhrada, meniaca sa počas celých
prázdnin. Farby, kvety, voda – obdobie letných dovoleniek prenesené aj do modelovej výsadby v našom záhradnom centre Tvorsad.
4. 9. 2015 Záhrada ruží
Ešte stále nám krásne kvitnú… Praktické odborné rady,
ako sa o ruže starať
18. 9. 2015 Záhrada jesene
Praktické odborné rady, pestovateľské opatrenia na prípravu okrasnej a ovocnej záhrady na obdobie vegetačného pokoja
23. 10. 2015 Záhrada zdravia
Zber ovocia, jeho uskladňovanie, jesenná výsadba ovocných drevín
30. 10. 2015 Spomienka na blízkych
Pomôžeme vám skrášliť posledné miesto odpočinku vašich blízkych.

17. – 18. 10. 2015

Dýňování
21. – 22. 11. 2015 Vánoční výstava

Zahrada Matúšů s.r.o., Kralice nad Oslavou
17. 10. 2015 Podzimní dýňování v Zahradě Matúšů
Více podrobností na www.zahradamatusu.cz
a FB stránkách

Arboretum Šmelcovna, Boskovice
18. – 23. 8. 2015 Léto v arboretu
Trávy, trvalky

Hortiscentrum s.r.o., Židlochovice
6. – 7. 6. 2015

Trvalkové a bylinkové dny
12. – 13. 9. 2015 Prodejní výstava růží (12. ročník)
10. – 11. 10. 2015 Dýňobraní (5. ročník)
28. 11. 2015 Zahájení Adventu

Zahradní centrum Trima Plus s.r.o.,
Mariánské Lázně
12. – 13.6.2015
2. – 3. 10. 2015

Víkend trvalek
Vítání podzimu

Zahradní centrum Parkon,Libice nad Cidlinou
7. – 12. 7. 2015 Clematis show
6. ročník výstavy plaménků.
Více informací: http://www.parkon.cz/clematis-show
11. – 13. 9. 2015 Výstava melounů
Více informací: http://www.parkon.cz/zahradni-centrum/
melounobrani.htm
24

24. – 27. 9. 2015 Svatováclavské vinobraní
Více informací: http://www.parkon.cz/vinobrani
http:/

Hortiscentrum s.r.o., Čáslav
22. – 23. 8. 2015
3. – 4. 10. 2015
21. 11. 2015

Zahrada plná vitamínů

Dýňobraní (5. ročník)

Kouzlo Vánoc

Isola Bella s.r.o., Žitavce
26. 6. 2015 Rodinný piknik
Tradičné podujatia pre deti.
29. 6. –4. 7. 2015 IN MEMORIA
Pripomienka činnosti a tvorby v podobe fotograﬁí Ing. Jany
Krnáčovej

ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ CENTRUM s.r.o., Brno
30. 5. – 7. 6. 2015 Výstava kaktusů
3. 10. 2015 Podzimní den ve Čtyřlístku – Dýňování
Zahradní centra CS, obchodní družstvo
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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Ochrana vaší
zahrady

zahrada
kontaktní ochrana bez slimáků
před škůdci na
a plzáků
zelenině, bylinkách,
ovoci a okrasných
rostlinách

ochrání před chorobami
pokojových, okrasných
rostlin a růží
snadné řešení
proti škůdcům
v truhlících
a květináčích

Folicur® AL
®

Desimo Duo
Decis® AL
insekticidní přípravek k přímému
použití postřikem (bez ředění)
obsahuje stabilizátory pro
dlouhodobé a opakované použití
doma i na zahrádce
ochrání zeleninu, ovoce, bylinky
i okrasné rostliny před savým
a žravým hmyzem
má rychlý
a efektivní
kontaktní účinek
účinkuje i při
nižších teplotách

vysoce účinný kontaktní
a požerový moluskocid proti všem
druhům slimáků a plzáků v zahradě
přípravek ve formě granulované
nástrahy k přímému použití na
ochranu jahodníku, zeleniny
i okrasných rostlin
pro slimáky je vysoce atraktivní,
přijímají jej jako potravu
obsahuje Bitrex - hořké činidlo,
které zabrání požití člověkem nebo
domácím mazlíčkům
obsahuje Lore – repelent proti
kočkách a psům, aby nechodili do
míst, kde je aplikován
má rychlý účinek a je odolný dešti

®

Provado Care
insekticidní hnojivové tyčinky
proti savým a žravým škůdcům
dvojí účinek - likvidují škůdce
a zároveň poskytují rostlinám živiny
potřebné k růstu
snadné použití – stačí zatlačit do
květináče či truhlíku a vydatně zalít
působí okamžitě a ochrání rostliny
na dobu
2-3 měsíců
tyčinky Provado Care jsou vhodné
i k likvidaci škůdců na rostlinách
pěstovaných hydroponicky

www.bayergarden.cz

fungicidní přípravek k přímému
použití postřikem – bez ředění
obsahuje stabilizátory pro
dlouhodobé a opakované použití
doma i na zahrádce
ochrání okrasné, pokojové rostliny
a růže proti padlí, skvrnitosti listů
a rzím
působí preventivně i dlouhodobě
jedinečný svým zaměřením –
obsahuje dvě účinné
látky, po postřiku
se na povrchu listů
vytvoří ochranný
povlak, čímž se
zabrání novému
rozvoji choroby

