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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Vistárie

jedna z nejatraktivnějších popínavých rostlin
G vyžaduje silnou opěrnou konstrukci
dlouhé převislé hrozny fialových, růžových nebo bílých květů
G kvete před olistěním v dubnu
G nutné usměrňovat růst řezem

G

G

NETŘESKY
Do střechy, na které roste netřesk, prý
nikdy netřískne (blesk). Tolik pověra,
bezpečnější bude určitě použití hromosvodu.
Netřesky si raději vysaďte do suché zídky,
dobře odvodněného koryta, na skalku nebo
kamkoliv, kde je sucho a plné slunce. Taková
místa netřesk miluje, díky dužnatým listům
si vystačí i s minimem vody. Snadno se množí
výběžky s dceřinými rostlinami.
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Věděli jste, že jahody mají srovnatelný obsah
vitamínu C jako citrusové plody? I to je důvod,
proč si je vysadit do zahrady! Na výběr
máte jednouplodící, stáleplodící,
velkoplodé i měsíční
odrůdy, z nichž mnohé
budou při jarní
výsadbě plodit ještě
letos. Nabízíme
je v praktických
sadbovačích po
deseti kusech.

Jahody

Text Jana Morávková
Foto Dreamstime
Obrázky jsou pouze ilustrační.

Věděli jste, že
rostliny můžete sázet
během celého roku?
Kontejnerované
sazenice jsou vhodné
k výsadbě po celý rok,
nejen na jaře a na
podzim.

BAMBUSY
štíhlé trávy s dutými dřevnatými stonky
G některé druhy jsou stálezelené
G podle druhu vhodné na slunná i polostinná stanoviště
G vyžadují dostatek vláhy
vhodné pro vytvoření pohledových clon, živých plotů nebo remízků

G

G

VINNÁ RÉVA

G nabízíme kvalitní červené i bílé odrůdy
G při výběru respektujte klimatické podmínky místa výsadby
G nutná vhodná opora, nejlépe drátěná konstrukce nebo pergola
G nezapomeňte na náležitý řez v předjaří – zajistí optimální růst
a násadu hroznů

ZAKRSLÉ
BOROVICE
Potřebujete vhodnou dřevinu do koryta, většího
květináče, nádoby nebo na skalku? Vyzkoušejte
zakrslé borovice (Pinus), které i v dospělosti
dosahují výšky sotva několika desítek centimetrů.
Zvolit můžete kultivary s tmavými jehlicemi i žlutě
panašované. Vhodné místo je kdekoliv na plném
slunci s živnou, ale dobře odvodněnou půdou.

G rybíz, angrešt, josta, maliny, borůvky,

DROBNÉ
OVOCE

ostružiny aj.

G nyní koupíte v našich zahradních centrech
prostokořenné nebo v nádobách

G vysazujeme obecně do dobře

propracované, humózní půdy

G doporučujeme při výsadbě přidat

dlouhodobě působící organické hnojivo
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JAK NA TO

TVAROVANÉ

ŽIVÉ PLOTY
astějším vegetačním
Pravidelně stříhané a tvarované živé ploty patří k nejč
nabytí soukromí. Při jejich
útvarům, které si pořizujeme na zahradu za účelem
žitou věc. Jsou to opravdu živé
založení a péči o ně musíme mít na paměti jednu důle
pořídíme, měli bychom vždy vzít
bytosti. Než uděláme první rozhodnutí, jaký živý si
nabídnout my jemu.
na vědomí, co od něj očekáváme a naopak, co můžeme

Stálezelený, nebo opadavý?
Obě varianty mají něco do sebe. Kromě
nich ještě existuje i něco mezi tím. Některé listnaté dřeviny se chovají, jak se
jim hodí, a proto bývají označovány jako
poloopadavé. Do této skupiny patří třeba hlohyně (Pyracantha) nebo některé
ptačí zoby (Ligustrum). V teplejších podmínkách nebo při mírných zimách listy
na těchto rostlinách zůstávají, ve větších
mrazech opadávají, čímž si rostliny zvyšují
šanci na přežití.
STÁLEZELENÉ ŽIVÉ PLOTY zabezpečují
zahradě jistou míru atraktivity během
celého roku. Jsou výborným a cenným
místem pro některé druhy ptáků, které
zejména v předjarním období ochotně ve
stálezelených živých plotech hnízdí. Také
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v zimě v nich nacházejí cenné útočiště
a úkryt před predátory. Dobře udržované
stálezelené živé ploty dávají hlubší stín.
V případě jehličnanů bývají často velmi
konkurenční a někdy může být problematické v jejich bezprostřední blízkosti
pěstovat jiné rostliny. U listnatých stálezelených dřevin hrozí riziko poškození při
pozdních jarních mrazech, proto se moc
nehodí do mrazových kotlin a na větrná
stanoviště. Taktéž platí, že stálezelené listnaté dřeviny vyžadují vyšší vlhkost půdy
a obvykle velmi dobře zvládají i zastínění.
OPADAVÉ LISTNATÉ PLOTY přinášejí
na zahradu proměnlivost během celé vegetace. Rašením, kvetením i svými plody
primárně přinášejí potravu pro ptactvo.

Listy některých druhů opadavých dřevin
vhodných pro založení živých plotů jsou
cenným zdrojem potravy pro celou řadu
drobného hmyzu (zelené housenky), tak
že drobnému ptactvu slouží i sekundárně. Vyžadují stejně důkladnou údržbu
jako ploty stálezelené, ale v případě, že se
z jakýchkoliv důvodů nechají zpustnout,
snadněji se vrací do původního stavu,
neboť jsou obvykle vybaveny schopností výborné regenerace ze starého dřeva.
V zimním období sice ztrácejí zelenou
barvu, ale při správné péči si zachovávají
velmi vysokou neprůhlednost. U některých listnatých dřevin se suché listy drží
na rostlině až do rašení nových, ale neplatí
to absolutně na každého jedince. Do této
skupiny patří zejména buky a habry.

Připravila Pavel Chlouba
Foto autor a archiv výrobců

Rýč FarmLine špičatý
• univerzální rýč se špičatým ostřím pro různorodou
práci s půdou
• velké držadlo z plastu je možné uchopit velkou i malou rukou
• teleskopická násada umožňuje změnit velikost rýče
podle potřeby

Rovný teleskopický rýč SmartFit™
• délku násady lze jednoduše měnit podle požadavku uživatele
• velmi lehký, vhodný i pro osoby s menší silou
• čepel z kvalitní kalené oceli
• prohnutí násady v úhlu 13° pro optimální manipulaci

Zbavte se plevele
před výsadbou plotu
Než začnete kopat výsadbovou jámu nebo
rigol, doporučujeme zbavit se nežádoucí
vegetace herbicidem se systémovým
účinkem Kaput Premium.
• hubí jednoleté i vytrvalé plevele včetně
kořenů
• likviduje plevele v chodnících, zámkové
dlažbě, podél plotů, ve vinicích, ovocných
sadech a v lesních školkách
• nátěrem na řezné plochy zabraňuje
novému obrážení nežádoucích dřevin
• potlačuje pařezové výmladky v lesním
hospodářství

Jak na výsadbu?
Živý plot se vysazuje na mnoho let
a dobře provedená výsadba rozhoduje o jeho vitalitě. Ideální je sázet
do rigolů a dobře připravené půdy.
Dno rigolu by mělo být zkypřené.
V případě horší kvality půdy můžeme vylepšit půdní profil kompostem, kvalitní zeminou či zahradnickým substrátem. Opakem kvalitní
výsadby je sázení živého plotu do
malých dírek vykopaných v trávníku.
Sečení kolem jednotlivých rostlin je
nepraktické a náročné na čas.
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Jak daleko od sebe?
Záleží na aktuální velikosti vysazovaných rostlin. Malé rostliny vysazujeme nahusto, abychom je motivovali k cestě za světlem. Prostorová konkurence jednotlivých rostlin je žádoucí. Týká se to zejména
listnatých keřů, jako jsou dřišťály, tavolníky, mochny či ptačí zob.
Tyto rostliny můžeme sázet 30–40 cm od sebe. Mladé habry, buky
či hlohy 40–60 cm. Obě skupiny můžeme vysazovat podle potřeby i ve dvou řadách. Mladé túje a cypříšky sázíme na vzdálenost
přibližně 70 cm od sebe.

AGRO Hnojivo pro okrasné dřeviny
• kromě základních prvků obsahuje vyšší množství hořčíku, který zlepšuje vybarvení dřevin,
a draslíku, který podporuje vyzrávání rostlinných pletiv
• k hnojení okrasných keřů, stromů, živých plotů (listnatých i jehličnatých) při výsadbě rostlin
i během vegetačního období
• 10 kg hnojiva vystačí na 200–500 m2 podle typu rostliny

Pokud si řez odložíme na období až několik let po výsadbě,
dřeviny se začnou rozvětvovat až v místě řezu. Nahoře budou
hezké, ale v dolní části poloprůsvitné. Dosáhnout dodatečného
zahuštění v dolní části bývá prakticky nemožné. Právě toto je
nejčastější chyba, kterou mnozí pěstitelé živých plotů
na vlastní kůži zažívají.

Základní
pravidla řezu
Zejména u mladých výsadeb je důležitá zálivka a pravidelný
řez. Pocit, že nebudeme řezat, abychom nevyhazovali peníze,
je mylný. I slabé zkrácení má velký význam. Každé zkrácení
podporuje další rozvětvování rostliny. Obvykle koncem června mnoho rostlin pomalu ukončuje vegetační růst. Když jim
v tomto období zkrátíme právě narostlé výhony, vyprovokujeme je k růstu výhonů nových. Pravidelným řezem dosáhneme u rostliny rychlejšího rozvětvení. Řez provádíme hned při
výsadbě, nebo těsně po ní, nejpozději však těsně před začátkem vegetačního období.
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Čím řezat
Při prvním řezu si vystačíme zpravidla s obyčejnými zahradnickými nůžkami, jak ale začne zelené
hmoty přibývat a objem
živého plotu narůstat, neobejdeme se bez speciál
ních pomůcek pro řez živého plotu. Zvolit můžeme
buď motorový či elektrický
plotostřih, který zvládne
práci rychleji, ale je těžký
do ruky, nebo klasické mechanické nůžky na živý plot.

Nůžky Fiskars HS72
• převod PowerGear™ zvyšuje střižný výkon a rovnoměrně rozděluje sílu
• velmi lehká a pevná držadla z kompozitního materiálu FiberComp™
• čepele z kvalitní nerezové oceli CrMoV o vysoké tvrdosti
• horní čepel je potažená vrstvou PTFE pro snížení tření a snadnou údržbu

Teleskopické nůžky HSX92
• díky teleskopickým rukojetím mají velký dosah a flexibilitu
• ocelové čepele, horní čepel s nepřilnavou úpravou
• snadná aretace délky rukojetí
• efektivně lze pracovat také špičkami čepelí

Pevně vymezený prostor
Protože živý plot budeme minimálně jednou za rok přihnojovat,
potřebujeme při jeho základně udržet volnou půdu neprorostlou
travním drnem. Je-li živý plot součástí trávníku nebo ho zakončuje,
můžeme drn snadno oddělit pomocí zahradního obrubníku.

Obrubník GARDEN DIAMOND
• vyroben ze středně hustého polyetylénu (MDPE)
• odolný proti slunci, UV záření a popraskání přes zimu
• lze napojovat pomocí spojek (součást balení)
• v zelené a hnědé barvě
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Zahradní hrábě
Budete-li vysazovat živý plot z opadavých dřevin, přijdou
vám kvalitní hrábě vhod. Vějířové se hodí pro hrabání čerstvě
spadaného listí, kovové zase pro vyhrabávání trávníku nebo větví
po pravidelném řezu.

Mulčovací textilie

NETKANÁ
TEXTÍLIE
TEXTÍLIA
� Zabraňuje prorůstání plevelů, snižuje odpařování
vody, propouští vodu i vzduch
� Vhodná pod mulčovací kůru, kačírek, kamínky
a jiné dekorační materiály
� Používá se při pěstování ovoce, zeleniny
a při výsadbě okrasných záhonů
� Odolná vůči UV záření
� Bráni prerastaniu buriny, znižuje odparovanie
vody, prepúšťa vodu i vzduch
� Vhodná pod mulčovaciu kôru, štrk, kamienky
či iné dekoratívne materiály
� Používa sa pri pestovaní ovocia, zeleniny
a pri výsadbe okrasných záhonov
� Odolná voči UV žiareniu

50 g/
m2
černá
čierna

•
•
•
•

omezuje růst plevelů v okrasných výsadbách
propustná pro vodu a vzduch, omezuje odpařování vody
udržuje půdní vláhu a podporuje růst kořenového systému
umožňuje opakované použití

1,6 × 5
m

NÁŠ TIP

Pro mulčování
doporučujeme použití
naší mulčovací kůry

Na mulčovanie odporúčame
použitie našej
mulčovacej kôry

Bofix – přípravek na likvidaci
plevelů v trávnících

Zahradník
radí:
Jan Drápalík

Zahradnictví Horní
Počernice
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Ve všech našich zahradních
centrech nabízíme široký
sortiment rostlin na živé
ploty. Koupit si můžete malé
rostliny, vzrostlejší keře nebo
hotové plotové dílce, které
můžete vysadit s okamžitým
efektem.

Pokud chcete svému živému plotu dopřát skutečně
kvalitní popředí, vysaďte před něj trvalkový
záhon nebo vysejte trávník. Aby byla travnatá
plocha reprezentativní, musíte se čas od času
zbavit dvouděložných plevelů, jejichž semena
se šíří většinou větrem. Přípravek Bofix působí
selektivně pouze na dvouděložné plevele. Účinná
látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů
a kořenů a účinek je patrný již za několik hodin
po aplikaci. Aplikuje se jen jednou za vegetační
sezónu a sekat lze za tři až čtyři dny po postřiku.

VITAMÍNY
Čerstvé bylinky by neměly chybět v žádné moderní
domácnosti. Dobře vypadají, rozjasní každou kuchyni, ale
hlavně přinášejí úžasné zdravotní benefity.
Budete-li se o ně navíc dobře starat, vydrží vám dlouhou
dobu! A jak se tedy o bylinky dobře stará? Stačí dodržovat
těchto pět zásad.
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ZÁSAD
PRO PĚSTOVÁNÍ
BYLINEK V BYTĚ

E 1. Bylinky mají rády hodně světla! Pokud je to možné, najděte

jim místo na parapetě vedoucím na jižní stranu. Dejte ale
pozor na přímý sluneční svit, ten snesou jen některé druhy.
 2. Ideální teplota by se měla pohybovat okolo 15–20 stupňů.
Neprospívají jim prudké výkyvy teplot ani průvan.
 3. Používáte-li výživný substrát, není hnojení potřeba.
 4. Odstřihávejte jen vršky a vyvarujte se radikálním řezům.
5. Bylinky potřebují hodně vláhy, přílišná vlhkost ale může
způsobit zahnívání kořenů. Doporučujeme tedy bylinky
pěstovat v samozavlažovacím květináči, který starosti se
zálivkou vyřeší za vás.

E
E
E
E

Nejjednodušší samozřejmě je zakoupit bylinky
v supermarketu, ty však bez přesazení dlouho nevydrží.
Pokud na to ale nemáte čas, prostor nebo energii,
nabízíme vám jednoduché řešení v podobě chytrého
samozavlažovacího květináče Cobble od Flower Lover,
který byl speciálně vyvinut pro bylinky. Stačí do pěstební
nádoby zavést hydratační knot a vložit bylinku do
květináče. Místo občasného
zalévání tak bude rostlina
kontinuálně zavlažována
podle svých potřeb. Do zálivky
přidávejte organické kapalné
hnojivo, které částečně nahradí
živiny, jež v substrátu chybí.
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BALKONOVKY

osných nádob si na léto
Letničky do truhlíků či přen y svou záplavou barev
o, ab
pořizujeme především prot rgoly a další pobytové
y, pe
oživily okna, terasy, balkon s preferuje jiné druhy
z ná
prostory mimo dům. Každý ce – někdo se líbí jednomu
bina
rostlin, jiné barvy, jiné kom tentýž druh nakupuje
jiný
druhu rostlin stejné barvy,
u se líbí pestrý mix barev,
v různých barvách, někom
ce různých rostlin stejné
někdo zase miluje kombina
. Právě takové smíšené
nu
tó
o
éh
vn
re
ba
o
éh
jin
e
barvy, al
tentokrát.
výsadby vám představíme

1

BAREVNÉ,
ale ne křiklavé

Připravila Jana Morávková
Foto Proven Winners

2

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ LETNIČKY
respektujte stanoviště a kombinujte druhy se stejnými
nároky na oslunění a množství vody
  zvolte počet rostlin odpovídající velikosti nádoby – rádi
vám s výběrem poradíme v našich zahradních centrech
  dbejte na charakter růstu – některé druhy jsou převislé,
jiné vzpřímené
  vybírejte druhy kvetoucí po celou sezónu

V
V
V
V

  

Jaké nádoby zvolit?

V

S amozavlažovací systém truhlíků SIENA přivádí k rostlinám
vláhu, aniž byste je museli pravidelně zalévat. Integrovaný hladinoměr
ukazuje stav vody v truhlíku
  Plastové truhlíky ANTHEA ve čtyřech velikostech (50–100 cm)
se díky své šířce a hloubce hodí na terasy, balkony i na zahradu
  na slunečné stanoviště doporučujeme samozavlažovací truhlíky
s rezervoárem vody
  na polostinné a stinné místo jsou vhodnější klasické truhlíky
a nádoby, protože zalévat budeme pravděpodobně méně často
  

V
V
V

3

Zahradník
radí:
Martin Vaňo

4

Záhradníctvo
Vaňo s.r.o.

Na výsadbu môžete využiť
aj veľký kvetináč, výhodou
je jeho veľký objem, takže vďaka
väčšiemu množstvu substrátu nebude
rýchlo vysychať. Hrantík môžete
umiestniť na záhrade napríklad na
miesto, kde máte zlú pôdu a oživiť
ho tak pomocou letničiek, ktoré
kvitnú po celé leto.
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Jak o rostliny pečovat?

V vysazujte do substrátu určeného speciálně pro
 

balkonové rostliny
 do substrátu doporučujeme přimíchat Hydrogel, který
pomáhá zadržovat využitelnou vodu v půdě díky vysoké
absorpční schopnosti a není třeba tak často zalévat
 v průběhu sezony doplňujte živiny přípravkem Kristalon
Muškát – vodorozpustným hnojivem s unikátním
složením a aktivátorem kvetení, který udržuje rostliny
stále v intenzivním růstu a přispívá k tvorbě bujného
kořenového systému. Kromě muškátů se hodí i pro jiné
balkonové rostliny
 pokud raději používáte kapalné hnojivo, doporučujeme
organominerální Kapalné hnojivo pro muškáty
s optimálním složením výživových
látek a NPK a organickou složkou
TerraLut, která zlepšuje příjem
minerálních látek a působí až 60 dní
 pečlivě odstraňujte odkvetlé květy –
tvorba semen rostlinu vysiluje

V
V

V

V

NOVINKA
Černozemní substrát pro balkónovky
a letničky je zemitý, kyprý a vláčný
a připomíná vzácnou černozem z Polabí
a Podunají. Obsahuje speciální organický
extrakt ze sladkovodního rašelinného
sedimentu, bohatý na fulvo a huminové
kyseliny a je vhodný pro všechny druhy
balkónových květin a letniček.

6

12

1	Cuphea ´Pink´, petunie ´Bordeaux´, verbena ´Meteor Shower´,
verbena ´Stormburst´
2	Muškát ´Boldly White´, lobelka ´Cloud White´, verbena ´Whiteout´
3	Minipetunie ´Coral Sun´, povíjnice ´Sweet Caroline Red´, petunie
´Black Cherry´
4	Vousatec ´Fireworks´, petunie ´Pink Star´, kopřivěnka ´Rediculous´
5	Vějířovka ´Starlight´, verbena ´Purple´, petunie ´Royal Velvet´
6	Kopretina ´Golden Butterfly´, bidens, minipetúnie ´Lemon Slice´
a ´Over Easy´

7

Vyvažujte barvy

10

Aby barev v truhlíku nebylo moc, můžete je „naředit“ jakoukoli
bílé kvetoucí letničkou nebo použít rostliny ze skupiny tak zvané
výplňové zeleně. Tyto druhy nekvetou nebo tvoří jen nenápadné
květy, jejich okrasná síla spočívá v dekorativních tvarech listů nebo
barevných odstínech od stříbrné přes žlutozelenou, sytě zelenou
až fialovou. Často se také používají pro výsadbu do stínu nebo do
prostor, kde spíše než barvy oceníme klidné, nenápadné tóny.
 povijnice, batát (Ipomoea batatas)
 stříbrný déšť (Dichondra)
 smil (Helichrysum)
 vrbina (Lysimachia nummularia)
 drátovec (Calocephalus)
 kopřivěnka (Coleus)

V
V
V
V
V
V

7	Minipetúnie ´Plum´, angelonie ´Super Blue´, gaura
´Petite Pink´, povijnice ´Sweet Caroline Red´
8	Starček ´Silver Bullet´, dichondra ´Silver Falls´,
Euphorbia ´Diamond Snow´, smil ´White Licorice´
9	Smil ´White Licorice´, povijnice ´Sweet Caroline Red´,
kopřivěnka ´Chocolate Drop´
10	Petunie ´Jazzberry´, minipetunie
´Dreamsicle´a ´Honeyberry´

Kombinujte s trvalkami
Pro méně aktivní zahradníky, kteří cítí potřebu mít za oknem či
na terase nádoby plné květin, ale pravidelné osazování sezónními
rostlinami není úplně pro ně, doporučujeme vyzkoušet kombinaci
letniček s trvalkami. V nádobě tvoří kostru vždy jedna nebo více trvalek,
které zde porostou několik let, a doplňkem jsou jim sezónní rostliny –
na jaře cibuloviny v kontejneru, přes léto letničky, na podzim
třeba drobnokvěté chryzantémy a na zimu libavka či vřes.
Výhodou takových kombinací je barevná proměnlivost, ale menší práce s vysazováním
8

9
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SEZÓNA

CO JE MULTIPACK,

TO JE
VÝHODNÉ

Čím větší množství nakoupíte, tím bývá levnější.
Zpravidla. Platí to nejen například pro potraviny
nebo oblečení, ale také pro některé sezónní rostliny
z našich zahradních center. Nabízíme vám je v tak
zvaných multipacích, baleních několika kusů stejného
druhu rostlin za zvýhodněnou cenu. Na které rostliny
se můžete těšit?

Šalvěj zářivá
(Salvia splendens)

Afrikány
(Tagetes)

Begonie stálokvětá
(ledovka, Begonia semperflorens)

ZÁHONOVÉ LETNIČKY

Netýkavka
(Impatiens)
Verbena

Macešky
(Viola)

14

Nestařec
(Ageratum)

Lobelka

LETNIČKY DO
TRUHLÍKU
Sedmikrása (Bellis)

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

Kořenová
i listová
zelenina

SADBA
ZELENINY
Bazalka
Petržel

Sukulenty

TRVALKY
Skalničky

Levandule

DROBNÉ
OVOCE
Jahody

Pelargonie

Petunie
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AKO NA TO

VYSADZUJEME RUŽE
Stanovište a príprava pôdy
• kvalitná, živná pôda s hlbokým profilom
• primerane vlhká, ale nie trvale
zamokrená
• stanovište s celodenným slnkom (v tieni
a polotieni majú krehkejšie výhony,
menej kvalitné kvety a sú citlivejšie na
hubové ochorenia)
• v spoločnosti trvaliek, ale nie bezprostredná blízkosť trávnika (odstup
aspoň 40 cm)
Voľnokorenné ruže

Krásne ruže sú snom nejedného majiteľa
záhrady. Na začiatku očakávaného
úspechu stojí kvalitná výsadba.
Ak výsadbu nepodceníme, máme nádej
dopestovať zdravé, vitálne a bohato
kvitnúce ruže.

• pri jarnej výsadbe ponecháme iba
3–5 výhonov, ktoré skrátime na 3–4 očká
• pred výsadbou namočíme celé rastliny
na niekoľko hodín do vody
Ruže v kontejneroch
• dobre vyvinutý koreňový systém,
výsadba možná aj v horúcom lete
• ak je v kontejneru vložka z lisovaného
kartónu, neodstraňujte ju, koreňový bal
sa pri výsadbe nerozpadne

OCHUTNEJTE

růže
16

KITL SYROB RŮŽOVÝ KVĚT
vyrobený s použitím unikátní konzervace silice
z růžových lístků je unikátní v tom, že neobsahuje
žádné konzervanty. Vyrábí se limitované edici, která je
dostupná pouze v omezeném období mezi dvěma svátky
lásky – sv. Valentýnem a prvním májem. Kitl Syrob
Růžový květ je vhodný k přípravě domácích osvěžujících
limonád a k ochucení alkoholických i nealkoholických
nápojů a koktejlů. Po růžích nejen chutná, ale také voní.
Vyzkoušejte recepty na domácí růžovou limonádu,
slavnostní Růžové bublinky nebo koktejl Divoká růže.
Tyto a další recepty najdete na Kitl.cz.

Připravil Pavel Chlouba
Foto autor, Dreamstime a archiv výrobců

VLASTNÁ
VÝSADBA RUŽÍ

E výsadbová jamka aspoň o polovicu
širšia, ako priemer kvetináča
a aspoň o pár centimetrov hlbšia,
ako koreňový bal
 rýľom rozrušte dno, aby bolo
kypré
 do pôdy pridať kompost substrát
pre ruže a dobre premiešať
 odporúčame pridať do pôdy
mykorízny prípravok
 husto prerastený koreňový bal
jemne rozrušte
 ružu vložte do jamky tak, aby
koreňový krčok ruže bol trošku
hlbšie ako bol pôvodne
 zasypte pôdou, dobre pritlačte
a výdatne zalejte

E
E
E
E
E

kontejnerovaná
sadenica

skrátenie výhonov

vylepšenie pôdy

usadenie rastliny

dobre prokorenená
sadenica

E

+

+

zasypanie pôdou

=
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VELIKONOCE

DROBNOSTI,

které potěší
6

2

3

4

5
1

VYSMÁTEA

Jubilejní čaj připravený
k 30. výročí
SONNENTORU, který
potěší vyváženou
chutí bylinek pouze od
českých biopěstitelů.

18

VESELÉ
VELIKONOCE

Báječný čaj jemné chuti
s krásnou oranžovou
barvou. Obsahuje
kousky jablek,
meduňku, verbenu,
růži a další bylinky.

LUČNÍ KVÍTÍ

Čaj svěží a voňavý
stejně jako
rozkvetlá jarní
louka výborně ladí
s lehkými dezerty.

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime, iBulb a Z Trade

9

7

10

8

1 OBALY MAGNOLIA JUMPER v různých

barvách a velikostech lze využít nejen jako
obal, ale i pro přímou výsadbu velikonočních
rostlin.

2 ZÁVĚSNÉ KRASLICE Z PLASTU pro ozdobu
interiérových i venkovních dekorací. Různé barvy
včetně potisků.
3 ZÁPICHY – kraslice i různé další motivy pro

dozdobení velikonočních a jarních aranžmá.

4 MIX MODROBÍLÝCH KRASLIC v organzovém
sáčku – vhodné také jako dárek.

5 VELIKONOČNÍ SVÍČKY v bohatém výběru

barev a tvarů můžete využít i jako doplněk jarního
aranžmá.

6 POMLÁZKY, HODOVAČKY, ŠMIGRUSTY,
MRSKAČKY, PAMIHODY… různě velké,

z různých druhů proutků, ale vždy čerstvé a pevné.

7 PRÁŠKOVÉ BARVY NA BARVENÍ
VELIKONOČNÍCH VAJEC. Snadná a rychlá
aplikace, výrazné barvy.

8 OBTISKY NA VAJÍČKA – různé druhy i velikosti,
samolepicí i vodové.

9 SADA K DEKOROVÁNÍ VAJÍČEK S DRŽÁČKEM.
Skvělý pomocník pro snadné a rychlé barvení.

10 KRAJKA – SADA K DEKOROVÁNÍ VAJÍČEK,
obsahuje barvy, krajky, bavlnky a další potřeby.

11 VONNÉ SVÍČKY ve skleněném barevném obalu.

3

11

KOPŘIVA +
PAMPELIŠKA

Kdo by neznal tyto dvě typicky
jarní byliny plné blahodárných
látek, které dokáží podpořit
tolik potřebné jarní očistné
kúry. Přivítejte jaro tím
nejlepším způsobem. Na zdraví!

CITRONOVÝ
PEPŘ

Výrazná kombinace
spojující svěžest
citronu a pikantnost
pepře je ideální pro
přípravu drůbežího
masa, ryb i zeleniny.

SŮL
NA VEJCE
OD ZAJÍCE

Mořská sůl
s biobylinkami se
středomořským
svěžím
nádechem.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2022 | www.zahradnicentra.eu
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FLORISTIKA

ČAROVÁNÍ

s jarními větvičkami

V

elikonoce, první teplé
jarní dny, modrá obloha,
probouzející se příroda –
po zimě vítaná vzpruha, která
nás táhne do zahrady k prvním
pracím, do lesa na procházku,
do přírody na výlet. Často si pak
přineseme domů pár větviček
s narašenými lístky nebo květy,
abychom si ozdobili interiér
a kus svěží přírody měli stále
na očích. Máme pro vás pár
nápadů, jak spojením větviček
a hrnkovaných či řezaných
květin vytvořit jarní aranžmá.

Přirychlené větvičky bílého
a fialového šeříku doplňuje rozkvetlá
kalina (Viburnum opulus ´Roseum´)

20

Text Jana Morávková
Foto Dreamstime a Flora Dania

Rychleným ladoňkám ve skleněných válcích dodají
hrušňové větve vertikální dimenzi

Manžetu řezaných jarních květů tvoří
jíva a líska

Bílé pryskyřníky propletené
v základu z rozkvétající slivoně
Macešky kombinované
s filigránskými březovými
větvičkami

Drobná křepelčí vajíčka nasazená
na špičkách větviček v kytici
z chryzantém a růží

Hrnkované fialky (Viola hederacea)
se špičkami třešňových
letorostů

Velikonoční aranžmá z prvosenek
usazených do březového koše

Větvičky jívy, třešně
a magnolie doplněné řezanými
pivoňkami a konvalinkami

Pozdně jarní zátiší s bílou
třešní, žlutou zákulou
a červeným kdoulovcem
ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2022 | www.zahradnicentra.eu
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UŽITKOVÁ ZAHRADA

MÉNĚ ZNÁMÉ

drobné
ovoce

Mezi drobné ovoce
zahrnujeme plody
menších stromků, keřů
nebo popínavých rostlin,
které se vejdou snad do
každé zahrádky a svým
pěstitelům přinášejí
nejen radost, ale i užitek
z vypěstovaných plodů.
Všichni známe maliny,
ostružiny, angrešt,
borůvky, kiwi či vinnou
révu. Sortiment je však
mnohem širší a my bychom
vám rádi představili i jiné
méně známé ovoce.

22

Aronie (černý jeřáb)

Dřín obecný

Aronii čili temnoplodec zvaný též černý
jeřáb asi není třeba představovat, ale věděli
jste, že existuje i aronie s červenými plody?
Říkáme jí aronie červená (Aronia arbutifolia
´Brilliant´). Je to velmi nenáročný, mrazuvzdorný a poměrně nový keř, který vznikl
křížením různých aronií a v zahradě plní
i estetickou funkci. Na jaře keř bohatě kvete
bílými chocholíky a na podzim se vybarvuje
do ohnivě červené barvy. Plody jsou tmavě
červené, velikosti černého jeřábu, příjemně
pikantní a měkké s velkým obsahem vitamínu C, železa a jódu. Výborně se hodí na marmelády, šťávy, kompoty apod.

Dříny (Cornus mas) byly v dobách minulých
hojně využívány pro své jedlé plody a pak
téměř upadly v zapomnění. Až v posledních
letech se tento keř dorůstající výšky asi 4 m
opět hojně vysazuje v zahradách pro svůj
krásný vzhled a především pro výborné plody, které se na keři objevují již v polovině
léta. Oválné plody (dřínky) s peckou uvnitř
dozrávají až koncem léta, kdy trochu změknou a dostanou vynikající chuť. Toto ovoce
s vysokým obsahem vitamínu C je vhodné
jak pro přímý konzum, tak i pro zpracování
do marmelád, šťáv či kompotů nebo v minulosti známého dřínkového vína či likéru.

Připravil Libor Abraham, Agarden rostliny s.r.o.
Foto Dreamstime

Višeň plstnatá

Moruše černá

Kamčatská borůvka

Máte rádi višně a máte malou zahradu?
Pak je višeň plstnatá (Prunus tomentosa) přesně to, co obohatí vaši zahradu.
Tento nádherný keř opět představuje
spojení okrasného a ovocného keře
s hustým a vzpřímeným růstem do
maximální velikosti 2 m a je naprosto
mrazuvzdorný. Vykvétá velmi brzy zjara
světle růžovými kvítky, kterými je keř doslova obsypán. Květy jsou cizosprašné
a pro dobré opylení je vhodné vysadit
dvě rostliny. Po opylení tvoří malé višně
velké asi 1,5–2 cm v průměru výborné
sladkokyselé chuti.

Morušovníky černé (Morus nigra) jsou
stromy běžně pěstované v jižnějších
státech a ve Středozemí, ale v posledních letech se s velkou oblibou a úspěchem vysazují i v našich krajích. I když
řadíme tyto dřeviny mezi drobné ovoce
a jsou zapěstovány ve formě keře, vytvoří časem spíše vícekmenný strom
vhodný do větších zahrad. Plody jsou
3–4 cm velké a dozrávají od července
do srpna. Tvarem a chutí trochu připomínající ostružiny.

Kamčatské borůvky (Lonicera kamtschatica ´Bakczarskij
Velikan´, ´Wojtek´, ´Morena´) vlastně nejsou borůvkami
a nejsou s nimi ani nijak příbuzné. Jedná se o plody
zimolezu, které chutnají jako borůvky, avšak plod je
protáhlý. Keře pocházejí z drsné sibiřské přírody, takže
jsou plně mrazuvzdorné a na pěstování nenáročné.
Rostliny dorůstají do výšky asi 1,5 m, kvetou brzy zjara
a plody se běžně objevují v červnu, někdy již na konci
května. Velkou předností je, že i mladé rostliny již plodí
a na rozdíl od klasických borůvek nevyžadují speciální
kyselý substrát, ale spokojí se i s chudými půdami.
Rostliny jsou cizosprašné a je nutné vysadit minimálně
dva keře k sobě, nejlépe na slunné stanoviště.
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UŽITKOVÁ ZAHRADA

Dnes už málokdo pěstuje na
své zahradě zeleninu tak
zvaně na sklad. Možná něco
z přebytků vyměníme se
sousedy za jejich přebytky,
případně zakonzervujeme nebo
zamrazíme na zimu, většinou
ale máme větší potěšení
z čerstvé, právě sklizené
zeleniny, z níž připravíme
přílohu nebo salát k okamžité
konzumaci. Vyzkoušejte letos
čtyři druhy plodové zeleniny,
které patří už několik let
k vašim nejoblíbenějším.

Tyto druhy
zeleniny lze
pěstovat také
v nádobě
na balkoně nebo
terase.

Léto plné
chutí:

OBLÍBENÁ
ČTYŘKA

CUKETA

CUKETOVÝ PEPŘÁK

2,5 kg cukety, 0,5 kg cibule, 0,5 kg papriky,
250 ml octa, 100 ml oleje, 1 lžíce soli,
lžíce pepře, 8 lžic cukru
Nastrouhanou cuketu smíchejte s nakrájenou
cibulí a paprikou, přidejte ostatní ingredience
a konzervujte 30 min při 90 ºC.

24

• b ohatě a vytrvale plodí při
minimálních nárocích na
pěstování
• ideální plně osluněné místo
s dostatkem vláhy
• rostoucí plody je vhodné
podložit, aby neplesnivěly
(sláma, piliny, prkno)
• nenecháme zbytečně přerůst,
nejchutnější jsou plody do
velikosti 15 cm
• pozor na slimáky, ožírají květy
i mladé plody

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

LILEK (BAKLAŽÁN)

Vyzkoušejte
na plátky nakrájený
čerstvý lilek grilovaný
na přímém ohni!
Kolečka lilku můžete
proložit kolečky
cukety a vytvořit
tak špízy.

• p atří k zeleninám nejnáročnějším
na teplo, při teplotě pod 10 ºC
zastavuje růst
• vhodný do skleníku nebo fóliovníku
• půdy lehké, vzdušné až hlinité, živné
• výsadba po „zmrzlých“
• náročný na vláhu zejména v druhé polovině léta
• na každé rostlině ponechat pouze pět až sedm plodů,
ostatní odstranit
• odrůdy různě barevné od černofialové, lila až po bílou

MELOUN
• v odní (červené) a cukrové (žluté a zelené)
• plně osluněné a teplé stanoviště
• náročný na dostatek živin a vody, vhodné
organické hnojení (hnůj, kompost)
• se zálivkou lze pěstovat i v nádobě
• největší nároky na vodu mají v době květů
a tvorby plodů

Sklidili jste meloun předčasně a není úplně zralý?
Naložte si ho do svého láku na okurky nebo do Deka –
překvapí vás pikantní chutí. Meloun ve skleničkách
pouze zalijeme horkým nálevem a otočíme dnem
vzhůru, nezavařujeme.

+

• ř ada druhů – plody
různé velikosti a chuti
(máslová, špagetová, velkoplodá, …)
• propustná půda s dostatkem humusu
a živin, vhodné organické hnojení
• ve volné půdě nenáročné na vláhu,
při pěstování v nádobě zálivka nutná
• plody sklizené před prvními mrazíky
lze skladovat i několik měsíců
• sklízíme i se stopkou (prevence hniloby)

Vysokých výnosů plodové
zeleniny dosáhnete pěstováním
roubovaných rostlin, které lépe
snášejí extrémní klimatické podmínky
a jsou odolnější k půdním a listovým
chorobám. Roubovanou zeleninu můžeme
pěstovat na záhonech, ve sklenících
i na terasách ve velkých
květináčích.

NAKLÁDANÝ MELOUN

+

TYKEV (DÝNĚ)

+

Ochutnejte
pečenou tykev –
stačí jen pokapat
olejem a obalit
grilovacím (nebo
jiným oblíbeným)
kořením.

Zahradník
radí:
Ing. Václav Červinka
Školky Montano
spol. s r.o.

=
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ZELENINA

RAJČATA A PAPRIKY:

nerozlučná dvojka

vděpodobně
a
r
p
i
lm
e
v
,
u
in
len
obchodu pro ze ě s dalšími druhy. Jsou
o
d
o
h
o
k
ě
n
li
dn
Pošlete
prikami, přípa y, nesmějí chybět u snídaně
a
p
a
y
t
a
jč
a
r
s
loh
se vrátí
é zeleninové ob bejdeme se bez nich při
d
ž
a
k
m
e
d
la
k
á
eo
totiž z
ovém salátu. N prese, a co teprve rajská
in
n
le
e
z
v
a
b
e
ř
ca
nebo t
letního salátu …? Milovníci zeleninových
o
h
é
n
e
b
lí
b
o
ě
v
skem
přípra
paprikovým lu ré lze snadno konzervovat
m
ý
n
ě
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p
s
a
k
kte
omáč
pustit na lečo, a chutnou zimní večeři.
o
d
jí
a
d
e
n
se
a
z
u
jídel
áklad na rychlo svého oblíbeného zahradního
z
k
a
t
si
it
v
a
r
a přip
včas vyrazit do
te
ň
e
m
o
p
a
z
e
n
e
Takž
bu!
centra pro sad

RAJČATA
• p
 odle způsobu pěstování: tyčková
(vyžadují oporu), keříčková
• podle barvy: červená, žlutá (méně pěstované
odrůdy fialové, černé, zelené)
• podle velikosti plodu: koktejlová,
cherry, kuchyňská, steaková (masitá)

Dobré tipy pro pěstování

teplomilné, ale velmi vysoké teploty jim nesvědčí, proto je
E
pěstujte raději venku než ve skleníku
 

spojení horka a vysoké vzdušné vlhkosti podporuje vznik listových chorob
E(plíseň)
– vhodné je pěstování pod přístřeškem nebo u zdi domu, kde tolik neprší
 

E nepěstujte rajčata na místě, kde loni rostly brambory nebo lilkovitá zelenina
E vysazujte hlouběji, než jak sazenice rostla v kontejneru
výhony (zálistky) vylamujte při velikosti kolem 10 cm
E boční(nevyřezávejte,
nevyštipujte)
v nádobách dbejte na pravidelnou
E při pěstování
zálivku a doplňování živin
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

PAPRIKY
• k ořeninové: pro výrobu koření
• zeleninové: pálivé, sladké, kozí roh, kapie,
jehlancovité, kvádrovité, rajčatovité

Dobré tipy pro pěstování
E

 kromě nejteplejších oblastí je vhodnější pěstování ve skleníku nebo
fóliovníku (vysoké nároky na teplo) – vysazujte do zadní části skleníku,
kde není průvan
 zalévejte vydatně, ale tak, aby mezi jednotlivými zálivkami stačila půda proschnout
 pokud vysazujete starší sadbu s květy, odstraňte je – rostlina musí nejprve dostatečně
zesílit a kvetení ji vysiluje
 půdu zamulčujte nebo použijte netkanou textilii – papriky milují
teplou půdu
 v průběhu růstu vyvazujte k opoře, jinak hrozí
vylomení výhonů pod tíhou plodů

E
E

E

E

+

+

+

+

=

100 %

přírodní
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XXX
UŽITKOVÁ
ZAHRADA

POCHUTNEJTE SI

na zahradních
borůvkách
SEZNAMTE SE

ní či kanadská borůvka (Vaccinium corymbosum)
f Zjeahrad
ovocný keř, jehož jedlé a velmi chutné plody mají
 

vysoký obsah vitamínů, minerálních látek a antioxidantů.
výnos a větší plody
 S amosprašná rostli na – pro vyšší
se však doporučuje opylení jiným kultivarem kanadské
borůvky, kvetoucím ve stejnou dobu.

f

Pěstování
Poloha:

slunné i polostinné stanoviště.

Půda:	vyžaduje lehkou, propustnou a kyselou půdu (pH 4–5)
s příměsí rašeliny.
Zálivka:	borůvka vyžaduje pravidelnou zálivku, především v době
dozrávání plodů, nesnáší sucho ani přemokření.
Hnojení:	pravidelně přihnojujte speciálním hnojivem na borůvky.

28

RECEPT NA BORŮVKOVÝ KOLÁČ
2 vejce
2/3 hrnku cukru krystal
1,5 hrnku hladké mouky
2 lžíce prášku do pečiva
1 čajová lžička skořice
2/3 čajové lžičky soli
½ hrnku mléka
3 lžíce másla
2 hrnky čerstvých borůvek
moučkový cukr
Vejce rozšlehejte společně s cukrem. Mouku smíchejte
s práškem do pečiva, skořicí a solí. Postupně
přidávejte směs do vajec, následně přidejte mléko.
Těsto důkladně promíchejte a přidejte máslo. Nakonec
do těsta přidejte 1 hrnek borůvek. Těsto rozlijte
na pekáč, posypte zbylými borůvkami a vložte do
předehřáté trouby. Pečte na 250 0C 45 minut.
Nakonec ozdobte moučkovým cukrem.

NEJLEPŠÍ ODRŮDY

Aino

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Bluecrop

Arto

3 MÝTY O BORŮVKÁCH

Výhodou pěstování borůvek
(a jiných kyselomilných rostlin)
v nádobách je snazší dodržení
podmínek, které tyto rostliny
vyžadují, především kyselého
substrátu a dostatečné zálivky.
Zejména borůvky jsou pro
pěstování ve větších nádobách
vyloženě vhodné.

Jsou náročné na pěstování
Při dodržení dvou základních podmínek –
kyselé půdy a dostatečné zálivky –
nevyžadují borůvky žádnou další
speciální péči.
Mají malé plody
Velikost plodů závisí nejen na zvoleném
kultivaru, ale především na množství zálivky
(podobně jako u lesních borůvek) – čím méně
vody, tím menší plody.

Jakmile se objeví
první plody na vašich
rostlinách, doporučuji
celé keře zakrýt sítí nebo
starou záclonou, aby úroda
neskončila v zobácích
nezvaných hostů.

Zajímavost:

Kromě známých
tmavě hnědých borůvek byl vypěstován
také růžovoplodý kultivar ’Pink
Lemonade’, jehož chuť je podobná spíše
brusinkám, je výrazně kyselejší.

v našich
ích
zahradn
centrech

+

Duke

Borůvky na terase

Je potřeba vysadit celý záhon
Borůvky jsou samosprašné rostliny, takže plody
vytvoří, i když vysadíte jen jednu rostlinu.
Pokud však chcete mít výnos vyšší, je vhodnější
vysadit dvě až tři různé odrůdy.

novinka

Brigitta

Chandler

+

Zahradník
radí:
Ing. Pavel Halama
DIKÉ spol. s r.o.

=

květináč
s návodem
na pěstování
a receptem na koláč
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ZDRAVÍ
ový
Bobk t
lis

      PLNÝ KOŠ

bylinek
Nejčastěji pěstované a hojně
používané bylinky a koření
z nabídky našich zahradních center.

KUCHYNĚ: do polévek,
omáček, paštik, do nakládané
zeleniny a hub, do pečených
mas a ke zvěřině
ZDRAVÍ: proti zánětům
a revmatickým bolestem,
na zklidnění, podporu trávení
Levand
ule

KUCHYNĚ: džemy, ocet, olej,
limonády, sirupy, součást
marinád
ZDRAVÍ: nespavost, úzkostné
stavy, drobná poranění, repelent
proti hmyzu

Bazalka

KUCHYNĚ: rajčatovým

pokrmům, salátům, těstovinám
nebo omáčkám
ZDRAVÍ: zvyšuje chuť k jídlu,
usnadňuje vykašlávání, pro lepší
stravitelnost a na zklidnění

Citronová
tráva

KUCHYNĚ: pokrmy z ryb,
olej, polévky, do salátu
ZDRAVÍ: nachlazení, trávicí
potíže, do koupele

Stévie
sladká
Rozm
arý

Major
ánka
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KUCHYNĚ: do zabijačkových
jídel, polévek, na pečená masa,
omáčky a nádivky
ZDRAVÍ: zlepšuje trávení,
při nechutenství a zlepšení
ženské sexuality

n

KUCHYNĚ: k bramborám, sýrům,
do nádivek, na tučná masa
ZDRAVÍ: uvolňuje svalstvo, podporuje
prokrvení mozku, při bolestech hlavy,
stresu a špatném trávení

KUCHYNĚ: nekalorické sladidlo
ZDRAVÍ: zlepšuje trávení,
zvyšuje produkci inzulinu, ústní
voda, uklidňuje, hojí

Saturejk
a

KUCHYNĚ: ke zvěřině,
do smetanových a zeleninových
polévek, bylinkového másla
a salátů, k rybám
ZDRAVÍ: podporuje trávení,
zmírňuje nadýmání, desinfikuje,
zlepšuje sexualitu

KUCHYNĚ: do nápojů nebo
na čaj, do jogurtů, pomazánek,
čokoládových dezertů nebo
na ovocný salát
ZDRAVÍ: zevně na bolavé svaly,
při podráždění kůže, na bolavé
zuby a dásně, osvěžení dechu

Máta

el
Petrž á
k
d
a
l
h

ěj
Šalv

KUCHYNĚ: do tučných masných
jídel, na divočinu, do zeleninových
sýrů, kořeněných omáček
ZDRAVÍ: přírodní desinfekce,
na posilující masáže, při zánětech
v ústech, na bodnutí hmyzem,
proti nadýmání

KUCHYNĚ: do polévek, omáček,
nádivek, omelet, pomazánek,
na masové marinády
ZDRAVÍ: zdroj vitamínu C,
antioxidant, proti zánětům,
posílení mozkové činnosti, redukce
tělesných pachů

Dobr
o
(oreg mysl
ano)

Korian
dr
setý

KUCHYNĚ: čerstvé
listy do pokrmů z masa,
do polévek, restované
zeleniny
ZDRAVÍ: při zažívacích
problémech, proti křečím
břicha, povzbuzuje nervovou
činnost, odstraňuje kašel

KUCHYNĚ: na pizzu,
do polévek, masitých pokrmů
a těstovin, k rybám, drůbeži
a grilované zelenině
ZDRAVÍ: antidepresivum,
zlepšuje náladu a posiluje
celý organismus

Petržel
á
kadeřav

n
Tymiá

KUCHYNĚ: ovocné šťávy,
saláty, zálivky, pikantní
omáčky, k masu, do paštik
nebo marinád, k rybám
ZDRAVÍ: přírodní
antibiotikum,
desinfikuje, při léčbě
cukrovky, revmatismu
a chudokrevnosti a proti
depresím

Pažitk
pobřež a
ní

KUCHYNĚ: pomazánky, saláty,
bylinková másla, polévky, omáčky
ZDRAVÍ: protizánětlivá, posiluje
imunitu, snižuje krevní tlak, stimuluje
ledviny

KUCHYNĚ: do polévek a salátů,
na ozdobu jakýchkoliv nesladkých jídel
ZDRAVÍ: při léčbě močových cest
a ledvin, čistí dech, odstraňuje zápach
z česneku
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Do salátů
LISTOVÝ SALÁT,
ŠPENÁT, BAZALKA,
ŘAPÍKATÝ CELER,
NAŤOVÁ PETRŽEL,
RUKOLA

Do polévek
CELER BULVOVÝ,
PÓREK, KVĚTÁK,
KEDLUBNA, BROKOLICE,
RŮŽIČKOVÁ
KAPUSTA

VYPĚSTUJTE SI VLASTNÍ ZELENINU
ZZ NAŠÍ
NAŠÍ SADBY
SADBY

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Na vaření
HLÁVKOVÁ KAPUSTA,
ZELÍ, CUKETA

Bylinky
ke grilování
TYMIÁN, ROZMARÝN,
SATUREJKA, BAZALKA,
ŠALVĚJ

SEZÓNA

JARNÍ OCHRANA
NEJEN V SADU
Trápí vás škůdci na pokojových
rostlinách? Obtěžují vás v bytě
mšice, molice, červci a puklice?
Aplikujte do substrátu
k rostlinám insekticidní tyčinky
Sanium Stick. Tyto tyčinky
obsahují hnojivo a systémový
insekticid, který je rozváděn do
celého těla rostliny a limituje
tak škůdce po dobu několika
týdnů.

Přezimující stádia škůdců jsou základem pro jejich
brzký jarní rozvoj. Proto je dobré proti nim zasáhnout
již v předjaří, kdy teprve vylézají nebo jsou ještě
schovaní v kůře. Abychom zasáhli cíleně, máme
dvě možnosti. Buď použijeme parazitické hlístice
Nemapom, které aktivně škůdce vyhledávají
a následně likvidují, nebo provedeme postřik
přípravkem Sanium Ultra společně s přípravkem
Rock Effect. Oba tyto přípravky fungují za nízkých
teplot proti širokému spektru přezimujících škůdců.

Připravil David Brom, ZC s.r.o.
Foto archiv výrobců

Při přesazování a pikýrování rostlin se určitě
vyplatí aplikovat přípravek Symbivit. Tento
přípravek obsahuje symbiotické houby, které se
naváží na kořenový systém rostlin a pomáhají
jim nejen v příjmu živin a rozkladu organických
zbytků, ale také ochrání kořeny před napadením
kořenovými houbami. Aplikace tohoto přípravku
zajistí rostlinám symbiotický vztah po celou dobu
jejich vegetace. Rostliny více plodí a zvýší se
i obsah vitamínů v plodech. Dokáží také blokovat
příjem těžkých kovů do rostliny.

Při výsevu mrkve aplikujte
přípravek Keeper Liquid,
který zabrání vzcházení
plevelů v řádcích mrkve.
Po výsevu mrkve před jejím
vzejitím aplikujeme tento
přípravek, který vytvoří na
půdě herbicidní bariéru, která
zamezí prorůstání plevelů
v raném stádiu vývoje mrkve.

Pokud registrujete, že začínají
prášit lísky, je nejvyšší čas aplikovat
Vitální Broskev proti kadeřavosti
broskvoně. Tato choroba je aktivní již
v brzkém jaru v rašících pupenech.
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KOSMETIKA

Mýdlo s vůněmi zahrady
Prémiové, organické ingredience, čisté rostlinné
oleje z udržitelného pěstování, absence parabenů
aspojené s prémiovými italskými mýdly značky
Nesti Dante. Speciální výrobní proces umožňuje
získat vysokou úroveň rafinování pro dokonal
koncový produkt, jímž je hladké, rovnoměrně
konzistentní mýdlo vhodné i pro vegany. Z široké
nabídky tentokrát vybíráme pouze dvě skupiny
mýdel vonících zahradou.

ZELENINOVÁ přírodní mýdla 250 g
Krásné formulace inspirované přírodou a obohacené
o rostlinné výtažky, které pokožka miluje a asimiluje.
 Okurkové mýdlo – vyživující a zvlhčující s aktivními
složkami z okurek, čistí pokožku
 Rajčatové mýdlo – zklidňující, obsahuje aktivní složky
z rajských jablíček, vitamíny C, B a A zanechávají spolu
s cukrem zářivou pokožku
 Artyčokové mýdlo – posilující a energizující
s aktivními složkami z artyčoku
 Dýňové mýdlo – zvláčňuje a udržuje přirozenou
rovnováhu pokožky, obsahuje aktivní složky dýně
 Karotkové mýdlo – tonizující, uvolňující a omlazující
s aktivními složkami z karotky
 Kapustové mýdlo – osvěžující s antioxidačními účinky,
zdroj svěžesti, den po dni budete odhalovat harmonii
vaší pokožky

F
F
F
F
F
F
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OVOCNÁ přírodní mýdla 250 g
Extra jemná ovocná mýdla plná slunce
z nádherný zahrad Florencie.
 Fíky s mandlovým mlékem – okouzlující zážitek
z mýdla, vycházející ze vzpomínek na starý sad,
je obohacené o mandlové proteiny, vynikající zdroj
zvláčnění pro vaši pokožku a zdravou krásu
 Hroznové víno s borůvkou – vynikající mýdlo,
kombinující podmanivou vůni s ochranným účinkem
červených hroznů a borůvek pro zdravou krásu
 Broskev s melounem – účinné spojení broskve
a melounu pro každodenní relaxaci vašeho těla
 Mandarinka s olivou – přírodní mýdlo z čistého
olivového oleje, zvláčňující, působí na všechny typy
kůže každého věku
 Granátové jablko s černým rybízem – svěží
červený vzhled s vůní ovoce, s výživnými vlastnostmi
granátového jablka a rybízu
 Citrus s bergamotem – svou citrusovou vůní nám
napomáhá najít vitalitu a harmonii

F
F
F
F
F
F

HOSTÉ, KTERÉ NIKDO NEZVAL

OCHRANA

Tak už to prostě v přírodě chodívá – každý organismus si najde
pro svůj život prostor, kde je mu dobře a kde má dostatek
potravy. To by nám asi nijak zvlášť vadit nemuselo, pokud
by tím prostorem nebyla naše opečovávaná zahrada. Když ji
navštíví nezvaní hosté, radost nemáme, ničí totiž to, co jsme si
pracně vypěstovali nebo vytvořili. Někdy je jejich práce vidět
na první pohled, například krtčí hromádky, jindy pracují téměř
v utajení, třeba mravenci. Zasáhněte pro nim včas!

Potravinářský
jed na mravence
pro použití
v interiérech
a jejich blízkosti

Přípravek na likvidaci
mravenců a jejich
hnízd v interiéru
i venku

Nástraha (biocidní gel) na mravence
v domečku, který chrání návnadu
před deštěm a brání dětem a domácím
zvířatům v přístupu k jedu

Granule proti mravencům pro
použití v interiéru s obsahem
potravinářského jedu

Sprej proti mravencům
na likvidaci všech
druhů mravenců

Mikrokapsulovaná
kapalina pro likvidaci
mravenců a celé jejich
populace

Tekutý přípravek
odpuzuje krtky pro ně
nepříjemným zápachem

Past na krtky pro odchyt

krtků a hrabošů

Zařízení odpuzující krtky
vydávanými zvuky, které
způsobují vibrace (bezpečné
pro domácí zvířata)

Inovativní aerosol proti krtkům
a hrabošům určený k jejich
odpuzování sprejováním
podzemních chodeb

Solární odpuzovač krtků vydávanými
zvuky odpuzuje krtky, hady a hlodavce

Práškový odpuzovač krtků
funguje také na psy a kočky
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Hortiscentrum s.r.o.

ROZŠÍŘILI JSME PRODEJNÍ PLOCHY
A SORTIMENT NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

V současné době dokončujeme úpravy interiérů našeho
zahradnického centra v Čáslavi. Zvětšujeme prodejní
a ukázkové plochy v areálu centra, pro novou sezonu
rozšiřujeme sortiment nabízených pokojových rostlin a pro
děti našich zákazníků připravujeme dětský koutek s novým
mobiliářem a hracími prvky.

G

www.hortis.net

NOVINKY

z našich
zahradních
center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Hortiscentrum s.r.o.
Židlochovice

OTEVŘELI JSME NOVÉ BISTRO

Pro naše zákazníky v Židlochovickém
zahradním centru je k dispozici nové
zahradní bistro s ukázkovou extenzivní
zelenou střechou. Jeho součástí je
rozšířené sociální zázemí s bezbariérovým
přístupem a příjemné venkovní posezení.
Pro nejmenší připravujeme nově
koncipovaný dětský koutek s novými
herními prvky a vybavením.

G

www.hortis.net
Horti Garden s.r.o.

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA RUŽÍ

Zahradnické centrum
Jelínek

ROZŠÍŘILI JSME NOVÉ PARKOVIŠTĚ

Pro pohodlnější parkování našich zákazníků jsme
rozšířili parkoviště o dalších 60 parkovacích míst
a plochu pro expedici a příjem zboží. Už vyhlížíme
jaro a s ním i vás – naše zákazníky!

G
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www.zahradnictvi-jelinek.cz

Jarné prípravy našich prevádzok sú
v plnom prúde, pravidelným zásobovaním
sa snažíme pokryť všetky potreby našich
zákazníkov-záhradkárov.
Druhý júnový víkend sa v Ivanke pri
Dunaji uskutoční 3. ročník medzinárodnej
výstavy ruží, ktorú pomáhame
spoluorganizovať. Pri tejto príležitosti
budeme mať rozšírený sortiment
záhradných ruží. Príďte si užiť krásny
víkend plný ruží do Ivanky pri Dunaji.

G

www.zahradnictvomh.sk

Záhradníctvo SADEX

NA STARTU NOVÉ SEZÓNY
Aj keď je vonku ešte zima,
náš kolektív usilovne pracuje.
Pripravili sme pre vás a vašu
záhradu všetko potrebné
k tomu, aby bola po zime
opäť krásna. Preto neváhajte
a navštívte nás!

G

Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

www.zahradnictvosadex.sk

VSTUPUJEME DO TŘICÁTÉ SEZÓNY!

Je to skoro neuvěřitelné, ale na podzim
letošního roku oslavíme třicet let existence
naší firmy. Za ta léta jsme se rozrostli
o pěstební i prodejní plochy a vypěstovali
miliony květin, trvalek a dřevin pro
naše zákazníky. Jak se zejména v dnešní
rozbouřené době ukazuje, propojení pěstební
činnosti a kvalitního zahradního centra je tou
správnou cestou a půjdeme po ní dál.
I letos tak budete moci u nás nakoupit
celoroční sortiment rostlin z našeho
pěstování, za jejichž pravost, čerstvost
a kvalitu ručíme. Naší doménou jsou zejména
letničky a balkonovky – tak velkou nabídku
odrůd hned tak někde nenajdete. Tisíce
našich rostlin najdete i ve významných parcích
a veřejných výsadbách v mnoha městech.
A na podzim nás čeká určitě pěkná oslava!

G

www.malinkovic.cz

Zahradní centrum
Horní Počernice

VSTUPTE PŘÍRODNÍ ZAHRÁDKOU

Ve spolupráci se společností AGRO CS jsme koncem
roku upravili vstupní část do našeho zahradního
centra do podoby malé ukázkové a edukativní
přírodní zahrady. Původní nevzhledné prvky jsme
odstranili, instalovali nové konstrukce a zavěsili na ně
plachty s tematikou přírodního zahradničení. V létě
jsme instalovali pexeso, u kterého si mohou rodiče
s dětmi procvičit paměť. Plochu doplnily bylinkové
záhony se sedátky a několik hmyzích domečků.

G

www.zahradapocernice.cz
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NÁŘADÍ

VYBAVTE SE
NA SEZONU

V každém zahradním domku, kůlně, dílně, garáži či kdekoliv
jinde, kde skladujete zahradní nářadí, se čas od času něco
porouchá nebo doslouží. Co není možné opravit, je třeba
nahradit. Právě brzy zjara je ještě čas na poslední chvíli
doplnit arzenál, aby bylo nářadí kompletní pro nový
zahradní rok. V nabídce našich zahradních center najdete
mimo jiné nářadí značek CONNEX a MEISTER od německého
dodavatele Conmetall, které vám padne do ruky jako ulité
díky ergonomickému designu a kvalitním materiálům.

Tvořte, stavějte nebo třeba bořte
a nebojte se výtvory ze své fantazie
proměnit ve skutečnost. Není na
světě lepší pocit než ten z dobře
odvedené práce. Překonejte sami sebe
a dotáhněte své projekty k dokonalosti.
Ať už jste nadšeným nováčkem, nebo
zkušeným profíkem, nářadí CONNEX
a MEISTER vás určitě nezklame.

www.conmetall.cz

PILY A NŮŽKY NA VĚTVE

G speciální teflonové ostří, teleskopické rukojeti a vylepšené
převodové mechanismy nůžek na větve ulehčují práci při
prostřihu a tvarování stromů
G teleskopický prořezávač na větve vysoko v korunách
umožňuje pracovat přímo ze země

ÚPRAVA TRÁVNÍKU A CHODNÍKU

G ruční odstraňovače plevelů s dlouhou
násadou pro čištění dlažby a chodníků
G háček k vytrhávání drobných drnů
G speciálně tvarovaný ocelový kartáč
k vyškrabání hlíny ze spár
G ohraňovače trávníku k zarovnání
travních drnů podél dlažby usnadní sekání
trávníku sekačkou

MYCÍ KARTÁČE

G k napojení na zahradní hadici
G hodí se pro čištění spár v chodníku, mytí
zahradního nábytku nebo stěn skleníku
G regulace průtoku vody
G tvrdý kartáč na kameninové plochy, jemný na
citlivější materiály a méně odolnou špínu

ZAHRADNÍ NŮŽKY

G ergonomické a odlehčené zahradní
nůžky pro různé použití v zahradě
G vybaveny pružinou pro automatické
rozevírání a ulehčení práce
G teflonový povrch některých modelů
zajišťuje dlouhou životnost a ostrost

SMETÁK

G na čištění běžně znečištěných chodníků
G štětiny ze syntetických vláken

RUKAVICE

G vysoce kvalitní rukavice
pro muže, ženy i děti

DRŽÁKY NÁŘADÍ
DĚTSKÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ

G v různých barvách pro všechny malé pomocníky
G bezpečné barvy bez obsahu olova a kadmia
G hladce broušené násady bez rizika zadření třísky

G montáž na stěnu
G usnadňuje skladování nářadí a umožňuje mít
o něm dokonalý přehled

SBĚRÁČEK NA OVOCE

G s teleskopickou násadou a kvalitním
látkovým sáčkem pro zachycování ovoce
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Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Podporuje bohatší kvetení a vyšší tvorbu zdravých plodů
Obsahuje růstové enzymy.
Rostliny po něm rostou téměř před očima.
Posiluje imunitu a regeneruje oslabené rostliny rajčat a paprik.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny mnohem lépe.
Kristalon a Žížalí voda se skvěle doplňují.
Až o 1/3 vyšší sklizeň!

www.viita
aliitykomple
ex..cz

SEZNAM PRODEJEN

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Česká republika
DIKÉ spol. s r.o.

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

www.dike-centrum.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.sujan.sk

463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449

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

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290

GardenMarket s.r.o.

Zahradní centrum Horní Počernice

687 12 Kněžpole 370
Tel.: +420 739 238 145

SLOVFLÓRA, s.r.o.

U Županských 38,
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71

www.gardenmarket.eu

Koháryho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357

www.slovflora.sk

www.zahradapocernice.cz

Hortiscentrum s.r.o.

• Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878

Horti Garden s.r.o.

Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 903 742 605

Zahradní centrum Parkon

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

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

www.zahradnictvomh.sk

www.parkon.cz

www.hortis.net

Horti Garden s.r.o.

 lavná 71, 927 01 Šaľa
H
Tel.: +421 903 261 284

Slovensko

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

• Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
• Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

www.zahradnictvomh.sk

Agroservis Stupava

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
Tel.: +421 265 935 729

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 901 781 266

www.agro-servis.sk

www.jinazahrada.cz

www.royal-garden.sk

GARDEN TEAM s.r.o.

Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča
Tel.: +421 940 641 231

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

www.malinkovic.cz

HadzimaPlant, s.r.o.

www.zahradnictvosadex.sk

Marian Janků – Arboretum Šmelcovna

www.hadzimaplant.sk

Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

www.garden-team.sk

Bratislavská 3582, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294

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

Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197

Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763

www.smelcovna.cz

Isola Bella s.r.o.

Školky Montano spol. s r.o.

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

www.isolabella.sk

www.skolky-montano.cz

Kvety.sk s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

www.kvety.sk

289 16 Přerov nad Labem 414
Tel.: +420 739 062 791

Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

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

www.zahradnictvovano.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.

• Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva,
(GPS: N 48°27'47.3 ; E 19°05'53.0)
Tel.: +421 905 240 520
• Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica
(areál Stavivá Garaj s.r.o.)
Tel.: +421 907 860 059

962 04 Kriváň 715
Tel.: +421 915 858 400

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019

www.zdn.sk

www.zahradnictvi-jelinek.cz
Zahradní a parková spol. s r.o.

Příšovice

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

Chabařovice
Veltrusy
PRAHA

www.zahradaml.cz

Mariánské
Lázně
Hořovice

Zahradní centrum Cílkovi

Na Cintlovce 1654/3, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice

www.zacen.cz

Bytča

Kněžpole
Židlochovice
Břeclav

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

|

Prešov
Košice

Skačany
Dobrá Niva

facebook.com/zahradnicentra.cs

Dolný Kubín

Banská Bystrica
Kriváň

Levice
Žitavce

www.zahradnicentra.eu
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