
PLNOU  
PAROU 

LÉTO 2021 
 

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

G PŘÍRODA V ZAHRADĚ G HORTENZIE G GRILOVÁNÍ G OCHRANA ROSTLIN

vstříc létu



Z AKČNEJ PONUKY   našich záhradných centier

H  kríkovitá hortenzia, výška okolo 2 m
H  kvety mení postupne farbu od smotanovo bielej po ružovú
H  kvitne na jednoročných výhonoch
H  darí sa aj na plnom slnku vo vlhkejšej pôde
H  možno pestovať aj v kvetináči

Hortenzia metlinatá 
(hortenzie latnatá, 

Hydrangea paniculata)

Môžu tvoriť pôdny kryt, rovnako tak medzi nimi nájdeme 

aj statné velikán. Čas okrasných tráv síce nastane až 

na jeseň, už teraz si ale môžete vybrať v našej akčnej 

ponuke druhy, ktoré sa na jeseň atraktívne vyfarbujú 

alebo tvoria dekoratívne kvetné laty.

Okrasné trávy

 
 

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Najvďačnejšie izbové rastliny 

pre nadšených cestovateľov. Táto 

skupina rastlín si ukladá zásobu 

vlahy do nadzemných častí a využíva 

ich v čase, keď ich nemáme možnosť 

zalievať. Vyberte si u nás z bohatého 

sortimentu kvitnúcich druhov.

V ponuke nájdete druhy kvitnúce 

v období vrcholného leta a na jeseň. 

Rastliny môžete ihneď vysadiť do 

záhrady, alebo po dobu kvitnutia 

pestovať v kvetináči 
napríklad na terase a do 
voľnej pôdy zasadiť až po 
odkvitnutí. Niektoré druhy 
po zrezaní a prihnojení opäť 
vykvitnú.

Kaktusy 
a sukulenty

Hortenzia kalinolistá 
(hortenzie velkolistá, 

Hydrangea macrophylla)
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V ponuke nájdete druhy kvitnúce v období vrcholného leta a na jeseň. Rastliny môžete ihneď vysadiť do záhrady, alebo po dobu kvitnutia pestovať v kvetináči napríklad na terase a do voľnej pôdy zasadiť až po odkvitnutí. Niektoré druhy po zrezaní 
a prihnojení opäť 

vykvitnú.

 V letnej ponuke nájdete iba ruže v kontajneroch, 

ktoré možno vysadiť aj v priebehu sezóny. 

Odporúčame najmä ako vhodný darček pre 

milovníkov záhrady. Viac o ružiach nájdete v tomto 

vydaní TIPu.

Ruže

Oleander

Drobné ovocie

Pripravila (red)  
Foto Dreamstime a FloraDania

Obrázky sú iba ilustračné.

Hoci pre výsadbu ovocných drevín je najvhodnejším obdobím jar a jeseň, mladé sadenice pestované v kontajneroch môžete vysadiť do záhrady aj v lete. Nezabudnite je však dostatočne zalievať. V ponuke nájdete napríklad ríbezle, egreše, kanadské čučoriedky, rakytník a ďalšie.

Trvalky v kvetináči

H  obľúbená rastlina  
na balkón a terasu

H  v sortimente rôzne farebné  
odrody od bielej až po temne červenú

H  ku hnojeniu odporúčame Kristalon  
Plod a kvet
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Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime

ZAHRADA plná života

Přestože vám po zahradě neběhají slepice a na stromy nepřilétají 

hejna ptáků, vaše zahrada žije. Drobných živočichů, které sotva 

spatříme pouhým okem a kteří se starají o koloběh látek, žije na 

každém kousku zahrady bezpočet. Abychom přilákali užitečné 

živočichy do zahrady, musíme jim vytvořit vhodné životní 

prostředí, možnost najít úkryt a potravu.

V ZAHRADĚ
příroda  

Užitečný hmyz přivábí do zahrady dostatek nektaru a pylu, na kterém se pasou jeho dospělé formy. Pestřenky, páteříčci, lumci, lumčíci a další neodolají hlavně květům z čeledi mrkvovitých – kopru, fenyklu, kmínu a dalším. Bylinky jako dobromysl, agastache, vytrvalá horská saturejka, máta, levandule, třapatka a další přilákají také včely a motýly. 

Rozkvetlá zahrada  POTĚŠÍ I HMYZ
Pro dobré opylení různých květů i při chlad-
nějším počasí mají v  zahradě nezastupitel-
nou roli hlavně čmeláci a  včely samotářky. 
Oproti včelám medonosným totiž vylétávají 
a „pracují“ i při podstatně nižších teplotách, 
a  pokud jim nabídneme vhodný příbytek, 
zajistí nám za to hojnost úrody. Pomohou 
i  ve skleníku nebo fóliovníku, jsou specia-
listy na opylování rajčat a příbuzných rostlin. 
Čmeláci osídlí keramický květináč  zakopaný 
do země dnem vzhůru a naplněný suchým 
materiálem – senem, slámou, mechem nebo 
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CO JIM NEUBLÍŽÍ
Pro ochranu rostlin před škůdci používejte prostředky vyrobené na 
bázi přírodních látek, které cíleně likvidují škůdce a nezanechávají 
v půdě toxická rezidua.

hoblinami. Vletový otvor ochrání před deštěm 
stříška ze dřeva nebo plochého kamene. 
Včely samotářky, parazitické vosičky a  další 
blanokřídlí osídlí hmyzí hotel – malou či větší 
stavbu s „pokojíky“ z různých materiálů, napří-
klad navrtaného špalku, šišek, stébel rákosu, 
smotku sena či slámy, kousků dřeva apod. Čím 
to bude rozmanitější, tím více různých druhů 
hmyzu zde najde bydlení. Do větších zahrad 
rozestavte domky a úkryty na více míst a pak už 
můžete s dětmi pozorovat čilý ruch při stěho-
vání. Děti celé dění většinou velmi zaujme 
a chodí na pravidelné kontroly. 

Víte, čím se živí užitečný hmyz?

 G  Vážky, šídla – hmyz, komáři, larvy

 G  Sršeň – rostlinné šťávy, hmyz, kobylky, mouchy, brouky, včely, vosy

 G  Dravé druhy ploštic – mšice, komáří larvy, malé housenky, roztoči

 G  Škvoři – mšice, vajíčka, roztoči
 G  Páteříčci – dospělci nektar, pyl, mšice a housenky, larvy loví půdní hmyz a slimáky

 G  Slunéčka – podle druhu různé mšice, kyjatky, svilušky, červci, štítenky, roztoči

 G Zlatoočka – mšice
 G  Střevlíci – brouci, housenky, larvy, slimáci

 G  Pestřenky – mšice
 G  Lumci, lumčíci – housenky, mšice, molice, květilky

 G  Draví roztoči – svilušky, mšice

  I na malém kousku zahrady si můžete vysít 
květinovou louku, která přiláká včely, 

motýly a další užitečný hmyz.

Vysejte si kus přírody

Náš tip  

U nás 
v prodeji
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ROSTLINY

O prospěšnosti hmyzu v potravním řetězci se v poslední době hovoří poměrně často. Jde zejména o včely, 
ale podobně prospěšní, i když v podstatně menším měřítku, jsou i čmeláci, motýli a další hmyz. Věděl to 
i Albert Einstein, který tvrdil, že pokud by vyhynuly včely, člověk by nepřežil déle než čtyři roky. Není 
divu – hmyz totiž opyluje kolem 80 procent rostlin, které by bez jeho pomoci dále nežily. Další varovná 
zpráva tvrdí, že pokud bude počet hmyzu na planetě klesat stejným tempem jako dosud, nebude na Zemi 
kolem roku 2119 vůbec žádný hmyz. Znamenalo by to konec například pro ořechy, fazole, třešně nebo 
borůvky. Jak přispět k tomu, abychom množení hmyzu podpořili? Pokud nevlastníme louku s pylodárným 
a nektarodárným porostem, musíme se omezit na zahradu a vysadit například keře, které hmyz lákají. 

ZAHRADA JAKO HMYZÍ PASTVINA
Připravila Jana Morávková 

Foto Dreamstime

1 babočka paví oko, 2 babočka kopřivová, 3 babočka admirál, 4 babočka bodláková, 5 perleťovec stříbropásek, 6 žluťásek řešetlákový, 7 jasoň dymnivkový,  
8 modrásek černoskvrnný, 9 bělásek zelný, 10 otakárek fenyklový

Nejčastější motýli našich zahrad
1

5

8

6
7

2

3 4

10

9
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Panika není namístě

Včelí bodnutí je zajisté nepříjemné, ale pro zdravého člověka (včetně dí-
těte) není nebezpečné. Podle světové statistiky je pro člověka smrtelnou 
dávkou 19 žihadel na kilogram váhy, tedy asi 1 140 žihadel pro člověka 
vážícího 70 kg. Včely chované v našich oblastech nejsou agresivní a  roz-
hodně cíleně nevyhledávají člověka proto, aby ho mohly bodnout. Protože 
bodnutí znamená pro včelu smrt, brání se jím pouze v případě ohrožení, 
například když na ni šlápneme. Obranné mechanismy může ve včelách 
probudit například i vůně posekané trávy nebo lidský pot. „Nebezpečnost“ 
včel je však ve srovnání s jejich přínosem naprosto zanedbatelná.

1 Komule Davidova (Buddleja davidii), 2 Komule střídavolistá (Buddleja alternifolia), 3 Perovskie (Perovskia), 4 Ořechokřídlec clandonský (Caryopteris 
clandonensis), 5 Vajgélie bohatolistá (Weigela floribunda), 6 Mochna křovitá (Potentilla fruticosa), 7 Levandule lékařská (Lavandula angustifolia),  
8 Zimolez Purpusův (Lonicera × purpusii), 9 Břečťan popínavý (Hedera helix)

Původní druhy keřů atraktivní pro včely
brslen evropský, hloh, krušina olšová, líska obecná, ostružina, ptačí zob obecný, růže šípková, řešetlák počistivý, svída krvavá, trnka obecná,  
vrba jíva, zimolez obecný

Okrasné kvetoucí keře lákající hmyz

Tímto 
symbolem 
najdete v našich 
zahradních 

centrech označené 
rostliny, které jsou 

atraktivní pro včely 
a další užitečný hmyz.

www.best4bees.com

M
edonosné rostliny | Medonosné ra

stl
in

y
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Text a foto Pavel Chlouba

Hortenzie patria už tradične k najobľúbenejším záhradným rastlinám. 

Môžu za to ich romantické kvety i doba, kedy sú najkrajšie. Rozkvitajú 

uprostred leta v období prázdnin a dovoleniek – práve vo chvíľach, 

kedy si najviac užívame radostných chvíľ na záhrade. Odporúčame vám 

najmä hortenziu stromčekovitú (Hydrangea arborescens) a hortenziu 

metlinatú (Hydrangea paniculata – hortenzie latnatá). Každá z nich 

je trochu iná, ale jednu dôležitú vlastnosť majú spoločnú – kvety 

zakladajú až na letorastoch. Môže byť zima aká chce, aj keby náhodou 

namrzli špičky ich výhonov, vypučia z nižších očiek a nové výhony budú 

vždy kvitnúť so spoľahlivou istotou.

Hortenzia stromčekovitá  
(Hydrangea arborescens) 'Annabelle' 
–  výška 100 –120 cm
–  nápadné súkvetia sú v prvej fáze zelené, v hlavnom 

období kvitnutia biele a od konca leta až do predjaria 
svetlo hnedej farby

–  kvety sa dajú použiť k rezu i na sušenie
–  dobre priepustná, hlbšia a humusovitá pôda, ideálna 

mierne kyslá
–  polotieň, pri dostatočnej vlhkosti i slnečné miesto

Hortenzia metlinatá, hortenzie latnatá  
(Hydrangea paniculata) 
–  stredne veľký krík (pravidelným hlbokým rezom sa dajú 

udržať vo výške okolo 1 m)
–  kužeľovité súkvetie, farebne premenlivé v čase – podľa 

odrody od zelenej do bielej farby, veľa odrôd ešte potom 
prechádza do farby ružovej, červenej až purpurovej

–  nároky na pôdu podobné ako u hortenzie stromčekovitej
–  optimálne slnečné stanovište, toleruje i polotieň

DREVINY

RADOSŤ Z HORTENZIÍ  bez starostí
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‘Limelight‘ 
vytvára veľké, vzpriamené súkvetia príjemne zelenej farby. 
Výška okolo 2,5 m.

‘Silver Dollar‘ 
je menšia odroda, dorastá obvykle 130 –150 cm, súkvetia 
majú vrcholovú časť mierne zaoblenú, kvety sú biele.

‘Wim ś Red‘ 
je pravdepodobne najtmavšou odrodou tohto druhu vôbec. 
Začína kvitnúť ako biela, ale rýchlo jej farba prechádza do 
tmavo purpurovej, neskôr až hnedej.

‘Diamond Rouge‘ 
rozkvitá ako čisto biela, neskôr prechádza cez ružovú až po 
veľmi výraznú červenú. Na vyfarbovaní súkvetí má veľký 
podiel priamy slnečný svit. Podľa toho, ako dopadá slnečné 
svetlo na jednotlivé kvety, môže si rastlina pomerne dlhý 
čas udržovať zaujímavú dvojfarebnosť.

‘Candlelight‘ 
rastie vzpriamene, súkvetia rozkvitajú v smotanovo bielej 
farbe, neskôr prechádzajú do svetloružových odtieňov.

‘Vanille Fraise‘
dorastá do výšky okolo 180 cm. Biele kvety prechádzajú 
plynule do ružových odtieňov.



10

RASTLINY
Text a foto Pavel Chlouba

Nie nadarmo sa o ružiach hovorí, že sú kráľovnami medzi 

rastlinami. Nejde iba o ich vznešený vzhľad, kráľovské nároky, 

ale často i o pôvod, ktorý v mnohých prípadoch rozhoduje 

o kvalite rastliny. Nie že by ruže, ktoré vám ponúkame, museli 

mať nutne šľachtický pôvod, ich rodokmeň ale napovedá, 

že vyšľachtiť kvalitnú odrodu ruže nie je len tak.

VOŇAVÉ RUŽE s rodokmeňom

Rosa ´Scepter´d Isle´
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 Práca šľachtiteľa vy-
žaduje presnosť, veľ-
ké znalosti z  oblasti 
genetiky rastlín, 

systémový prístup a  veľkú porciu trpez-
livosti. Aj keď sa o tom až tak často neho-
vorí, potrebuje ešte čosi navyše – možno 
by sa to dalo označiť ako šiesty zmysel, či 
ozajstná záhradnícka intuícia. Jednotlivé 
šľachtiteľské tímy, ale niekedy sú to iba 
jednotlivci, musia pri šľachtení ruží pre-
javiť na jednej strane veľký cit, na druhej 
strane trochu nemilosrdnej drsnosti. Cit 
je dôležitý pre výber rodičovských rastlín, 
len niektoré kombinácie odrôd použitých 
na šľachtenie dávajú šancu na úspech. Ne-
milosrdnú drsnosť šľachtiteľov verejnosť 
vníma často s  rozpakmi. Z každého šľach-
tenia vzniká veľké množstvo semien. Tie 
sa všetky vysievajú – obvykle v chránenom 
prostredí skleníkov. Hneď ako semienka 
začínajú klíčiť, nastáva čas pre zdanlivo tvr-
dý šľachtiteľský výber. Rastliny, ktoré už po 
vyklíčení vyzerajú ako utrápené, nemajú 
priestor na ďalší rozvoj. Z  porastu sa ne-
milosrdne odstraňujú. Takto to pokračuje 
neustále, vždy, keď sa v poraste semenáči-
kov objaví rastlina s negatívnou vlastnos-
ťou (slabý rast, citlivosť k chorobám, málo 
atraktívne kvety, vysoká atraktivita pre žra-
vý hmyz...), okamžite sa likviduje. Na konci 
tohto procesu stoja tisícovky vyhodených 
rastlín v pomere k nie koľkým, ktoré dávajú 

nádej pre ďalšie pestovanie. Tie sa vysadia 
do voľnej pôdy a naďalej sa pozorujú, ne-
gatívny výber ale ešte stále pokračuje. Ak 
z jedného šľachtenia zostanú na konci dva 
či tri kusy ruží, ktoré sa následne stanú od-
rodami, považuje sa to za úspech.
Často sa potom stáva, že najlepšie z najlep-
ších ruží prihlasujú šľachtitelia do patento-
vého riadenia. Aj tento proces trvá nejaký 
čas a  podobne ako vlastné šľachtenie, je 
náročný na financie. Do chvíle pridelenia 
patentu všetky náklady idú za šľachtiteľ-
skou spoločnosťou. V  prípade, že patent 

je pridelený a rastlina registrovaná, môže 
sa zahájiť jej pestovanie vo veľkom. Veľko-
pestovateľom ruže môže byť firma, ktorá ju 
vyšľachtila, ale pokojne to môže byť úplné 
iná spoločnosť (alebo aj viacej spoločností 
v  rôznych krajinách), ktoré splnia obvykle 
veľmi prísne podmienky držiteľa patentu 
na kvalitné pestovanie. Keď sa takto chrá-
nené rastliny dopestujú do predajnej veľ-
kosti, vedie sa o nich podrobná evidencia, 
z  každej predanej rastliny dostáva držiteľ 
patentu určitú odmenu, ktorá pokrýva ná-
klady šľachtiteľa, prípadne mu s pomerne 
veľkým časovým odstupom prináša zisk. 
Patentované rastliny majú vo finále vyššiu 
cenovku ako rastliny bežné. Nie je to ale 
pre nič za nič. Ich vlastnosti bývajú obvykle 
výnimočné, inak by šľachtitelia nepod-
stupovali celý tento nákladný proces. Pod 
pojmom výnimočnosť sa rozumie extra 
atraktívny vzhľad, silná vôňa, odolnosť voči 
chorobám, opakované kvitnutie, či kombi-
nácia viacerých vlastností. 

Voňavé ruže 
s výnimočným 

rodokmeňom môžu zdobiť aj 
vašu záhradu. V našich záhradných 

centrách sme pre vás pripravili 
výber krásnych ruží z dánskeho, 

nemeckého i anglického 
šľachtenia.

Rosa ´Scepter´d Isle´

Rosa ´Gertrude Jekyll´
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KTERÁ JE 
která  

RŮŽE

A  velmi široké uplatnění, největší množství různorodých odrůd
A  výška od 60 do 90 cm
A  velmi bohatě kvetou
A  vhodné i do smíšených výsadeb s trvalkami (levandule, šanta, šalvěj)
A  dělí se na polyantky (desítky menších květů) a floribundy  

(nižší vzrůst, 4–9 květů, průměr květu 6–9 cm)

A  několik pevných vzpřímených výhonů
A  1–6 květů na stonku, průměr 9–14 cm
A  výška 50–120 cm
A  většinou plné a vonné

Záhonové (mnohokvěté)

Velkokvěté (čajové, čajohybridy)

Vyznáte se v růžích? Asi nejznámější a celosvětově nejoblíbenější 

květina prošla během posledních dvou set let obrovským 

vývojem. Výsledkem intenzivního šlechtění je tak trochu chaos – 

počet vyšlechtěných kultivarů se odhaduje na 12 000–30 000, 

někdy ale až na desetinásobek, neexistuje ani jednotná 

klasifikace. Většinou se růže dělí podle původu, využití a doby 

vzniku do několika skupin, které se vám budeme snažit přiblížit. 

Podle doby kvetení růže dělíme  

na dvě skupiny 

•  jednou kvetoucí – kvetou pouze v červnu 

a červenci
•  opakovaně kvetoucí (remontující) – koncem 

léta vykvetou nových výhonech podruhé

Jednou, nebo opakovaně?

A  bujný růst, objemné keře, dobře 
zimovzdorné

A   výška 120 až 150 cm, někdy až 
200 cm na příznivém stanovišti

A  pro podporu kvetení jednou za 
čtyři až pět let odstranit část 
starších výhonů

Sadové  
(keřové, parkové)

Sadová růže Barleburg

Půdopokryvná růže  
jako lem záhonu

Popínavé ramblery  
dokážou porůst  

i velké stromy
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Připravila Jana Morávková  
Foto iVerde, Dreamstime a PRO VOBIS

A  drobnější, rychle a bujně rostoucí
A  výška do 50 cm
A  nevyžadují častou péči

A  růže vyšlechtěné  
před rokem 1867

A  vhodné jako soliterní rostliny  
A  bujný růst, atraktivní šípky
A   různý vzhled, ale bez žluté 

a oranžové barvy 

A  původní druhy
A  květy pětičetné, jednoduché, atraktivní pro hmyz
A  na podzim tvoří nápadné šípky
A  například růže šípková, svraskalá, stolistá, galská aj.

A  tvoří až 10m ohebné výhony 
A  většinou rychle rostoucí a 

odolné 
A  dělí se na climbery (potřebují 

oporu, výška kolem 3 m, 
kvetou opakovaně) a ramblery 
(zachycují se trny v korunách 
stromů, výška 5 až 8 m, kvetou 
jen jednou, ale bohatě)

Plazivé (půdopokryvné)

Historické

Plané (botanické)

Popínavé (pnoucí)
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Dopřejte svým růžím tu nejlepší 
péči při výsadbě i následném 
pěstování. V naší nabídce 
naleznete vhodný substrát, 
hnojiva i přípravky na ochranu 
růží proti chorobám a škůdcům.

Náš tip  

A  výška 10–45 cm
A  kompaktní keříky s drobnějšími květy (2–4 cm)
A  vhodné i do nádob 

Miniaturní růže

Minirůže lze pěstovat i 
v nádobách (Mandarin)

Historické růže mají 
často velmi plné 
květy (De Beaux)

Popínavé ramblery  
dokážou porůst  

i velké stromy

Botanické růže mají jednoduché květy a velké šípky
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Stanoviště a péče
Nejlepší umístění pro hortenzie je po-
lostín, snesou však i slunné stanoviště. 
Budete však muset zvýšit frekvenci za-
lévání, aby byla půda dostatečně vlhká 
a  úrodná (ale pozor na přemokření!). 
Při zalévání se vyhněte tvrdé vodě, tu 
špatně snáší, lepší je dešťová. 
Hortenzie sázíme do dobře propust-
né, spíše kyselejší půdy (nejčastěji 
s pH 5,5–6,0 pro bílé až červené květy, 
u modrých květů s pH 3,5-4,5), nesmí 
být však vápenitá (u půdy s pH vyšším 
než 6,5 dochází ke žloutnutí listů). 

Řeč je samozřejmě o hortenziích, které patří 

mezi nejoblíbenější keře na zahradách městských 

i venkovských. Své popularity dosáhly především díky 

výraznému a barevnému květenství, které lze uchovávat 

i jako usušené do suchých vazeb. Aby dobře prospívaly 

i na vaší zahradě, musíte jim dopřát ty správné 

podmínky pro pěstování. Hortenzie (Hydrangea) jsou 

opadavé i stálezelené polokeře a keře, dorůstající 

do výšky jednoho až tří metrů, které se vyznačují svojí 

dlouhověkostí a především výrazným květenstvím, 

skládající se z drobných kvítků (lístků). 

VZNEŠENÉ KRASAVICE NAŠICH ZAHRAD

www.floria.cz

NEZAPOMÍNEJTE NA VÝŽIVU

Důležité je i pravidelné přihnojování. Hnojíme 
právě teď v jarním období před kvetením, 
následně na konci léta a v září. Hnojte 
pravidelně hnojivy neobsahujícími vápník, 
ideálně těmi, která jsou určena přímo pro 
hortenzie. FLORIA Krystalickým hnojivem pro 
hortenzie je bohaté na všechny základní živiny 
včetně mikroprvků.

TAJEMSTVÍ MODRÉHO KVĚTU

U hortenzie velkolisté s růžovými květy můžete 
dosáhnout změny na květy modré. Vhodné je pro 
výsadbu použít FLORIA Substrát pro kyselomilné 
rostliny (s pH 3,5 až 4,5) a rostliny přihnojit speciálním 
hnojivem FLORIA Krystalickým hnojivem pro modré 
hortenzie. Hnojivo obsahuje mimo základních živin 
a mikroprvků také síran hlinito-amonný, jenž přímo 
podporuje modré vybarvení květů hortenzií. 

JAK NA TO

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | LÉTO 2021 | www.zahradnicentra.eu
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TŘAPATKOVKA  
     krásná   
         i léčivá

Zdroj www.trvalkasezony.cz 
Foto iVerde a PRO VOBIS

Možná ji znáte spíše pod jejím botanickým označením Echinacea – oblíbenou, robustní a poměrně nenáročnou trvalku, z níž se šlechtitelům podařilo vyselektovat celou řadu kultivarů různých barev i stavby květů a další stále přibývají. Její základní druh – Echinacea purpurea – je považován za přírodní antibiotikum, které dokáže ničit viry i bakterie v organismu. Nás ale tentokrát bude zajímat třapatkovka jako zahradní trvalka.

Nejznámější a  dosud zdaleka nejrozšířeněj-
ší jsou kultivary odvozené od Echinacea 
 purpurea. Jde o trsnaté trvalky vysoké 40 až 
80  cm, které kvetou celé léto desítkami 
květů. Lákají mnoho druhů hmyzu, zejmé-

na čmeláky a  motýly. Na zimu 
úplně zatahují a  stařina nese 
krásné ježaté semeníky. Jako 
rostlina je velmi dlouhověká. 
Barevné spektrum jde od čistě 
bílých přes žluté, růžové, oran-
žové, červené až k  temně rubí-
novým. Květy mohou být velké 
i  drobné, kompaktní i  vysoké, 
poloplné, vonné. Dekorativní 
je i  po odkvětu, semeníky jsou 
pozoruhodné svou stavbou i bar-
vou, která může být kromě hnědé 
také zelená, žlutá nebo oranžová.

1

2

3

4

TRVALKY

1 ’Double White’ 
2 Echinacea palida 
3 Echinacea paradoxa 
4 ’Rubinstern’ 
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5

6

7

8

Vyzkoušejte léčivé účinky 
třapatkovky prostřednictvím 
bylinných kapek, čaje nebo 
bonbónů.Ná

š t
ip

  

5 ’Guava Ica’ 
6 ’Julia’ 
7 ’Marmelade’ 
8 ’Tomato Soup’ 
9 ’Harvest Moon’
10 ’Mango Meadowbrite’
11 ’Pink Double Delight’

JAK JE PĚSTOVAT?

V  bez výjimky vyžadují slunnou polohu, 
i v mírném stínu špatně kvetou

V  běžná zahradní půda s občasnou zálivkou
V  některé sorty (zejména kříženci E. pallida, 

paradoxa, angustifolia) nesnášejí vlhko 
a lépe rostou v chudých kamenitých půdách. 
Mají zpravidla úzké listy i okvětní plátky 
a celkově subtilnější stavbu trsu

V  množí se dělením v předjaří nebo i nouzově 
v červnu při seříznutí trsu

V  chorobami příliš netrpí, výjimečně houbové 
vadnutí, skvrnitosti listů, posátí mladých 
listů, případně okus mladých tkání plži

Kam s nimi?
Třapatkovky dobře vynikají s rabatovými 

nebo suchomilnými trvalkami v záhonech s letním kvetením. 
Zpestřují dobu prázdnin a hodí se dobře i k řezu. Jejich výška 

neumožňuje rozvoj plevelů, dobře se zapojují a k okolí nejsou 
agresivní. Velmi dobře vyjde kvetení s kopretinou, šalvějí, šantou 

či rozrazilem. Později pak navazují zápleváky, rozchodníky 
a ranné astry. U prérijních druhů a jejich hybridů 

je velmi populární směsné masové použití 
s vysokými trávami.

9
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Připravila Jana Morávková 
Foto Dreamstime a archiv dodavatelů

VYDAŘENÁ 
GRILOVAČKA

K létu neodmyslitelně patří posezení 

u grilu, opékání špekáčků na ohýnku 

nebo jen táborák s přáteli. Co na gril 

a na rožeň, v tom je těžké radit, protože 

každý máme chutě jiné, ale dobře víme, 

co všechno potřebujete k tomu, aby se 

oheň dobře rozhořel, aby se rozpálil 

gril… a vůbec pro vás máme spoustu 

doplňků, které se vám můžou hodit.

SEZÓNA

Pevné podpalovače
Ze dřeva, dřevité vlny nebo pevného lihu – 
pevné podpalovače usnadní rozdělání ohně. 
Přípravu jídla na ohni začněte až poté, co 
podpalovače zcela dohoří. 

Oheň v rostlinné říši
Znáte třemdavu? Za bezvětrného a velice teplého počasí 
může vypouštět oheň – stačí přiblížit zápalku či zapalovač 
nad hrozny květů a vzplane nad nimi plamen, aniž by 
rostliny jakkoli poškodil. Důvodem je obrovské množství 
éterických olejů, které třemdava uvolňuje do ovzduší. 
Uncinia rubra je tráva, jejíž mladé listy jsou kombinací 
tmavě červenohnědé s blesky zářivé červené. Jsou 
pololesklé, což zvyšuje ohnivý efekt. 
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Obaly na svíčky 
Pro romantickou atmosféru 
můžete po zahradě rozvěsit 
skleněné nebo plechové obaly 
na svíčky a zapálit v nich třeba 
čajovky. Dbejte však při tom 
na bezpečnost!

Čím topit?
Na ohni určitě dřevem, na grilu můžeme použít i dřevěné 
uhlí nebo brikety s delší dobou hoření. Kromě toho nabízíme 
v našich zahradních centrech i podpalovací třísky.

Olejové louče 
Do plechové nádobky nalijte lampový 
olej a počkejte, až vyvzlíná až ke 
špičce knotu, pak zapalte. Louče zaručí 
bezpečný pohyb na zahradě za tmy.

Lampový olej 
Speciálně určený do zahradních loučí. 
Může být čirý nebo s vonnou složkou. 
Pokud vás trápí komáři, zkuste olej 
s citronelou, kterou komáři nesnášejí.

Nenechte se rušit! 
Stačí v okolí terasy nebo přímo na stole 
zapálit venkovní svíčku s citronelou 
a máte klid od bodavého hmyzu. 

Tekuté 
podpalovače 
Stačí polít dřevo, brikety 
nebo dřevěné uhlí a zapálit – 
oheň vzplane ihned. Gelový 
podpalovač je vhodný i pro 
fondue – nestéká a zaručuje 
tak bezpečnější podpalování.

Stačí škrtnout… 
Někdo dává přednost klasickým 
zápalkám, jiný plynovým 
zapalovačům. Ať už zvolíte cokoli, 
vězte, že pravý táborník dokáže 
oheň zapálit na jedno (první) 
škrtnutí!

19
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Máte naloženou krkovici na 

grilování, připravené alobalové 

balíčky se zeleninou, nakoupené 

pikantní klobásky a těšíte se 

na víkendovou grilovačku? 

Chcete chuť masa nebo zeleniny 

připravené na grilu ještě něčím 

podpořit a nechat je náležitě 

vyniknout? Nezapomeňte na 

bylinky! Máme pro vás pár tipů, 

jak jejich aroma využít právě při 

letním grilování.

GRILOVÁNÍ

KDYŽ CHYBÍ  
 JEŠTĚ „něco“…  

Kouřová chuť
Větvičky rozmarýnu, šalvěje nebo estrago-
nu namočte celé do vody a  položte je na 
rozpálené uhlí. Nechte vodu odpařit, snítky 
vyjměte a použijte je do marinády nebo je 
nadrobno posekejte a posypte jimi maso. 
 

Maximální chuť
Bylinky použijte jako podklad při grilování. 
Položte je přímo na rošt a maso položte na 
ně. Hodí se například tymián, citrónový ty-
mián, estragon, šalvěj nebo rozmarýn. Před 

podáváním bylinky 
odstraňte.

Do balíčků
K pokrmům připravo-
vaným na grilu v alo-
balových balíčcích se 
hodí měkčí bylinky nebo jen lístky. Rozložte 
je na alobal, na ně dejte maso nebo zele-
ninu, zakapejte olivovým olejem a  zabal-
te. Vyzkoušejte například mátu, oreganu, 
 bazalku nebo kopr.
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KDYŽ CHYBÍ  
 JEŠTĚ „něco“…  

Hodíme  
se  

k sobě?

Anýz x klobásky
Bazalka x kuřecí maso, sendviče
Česnek x zelenina, steaky, kuřecí maso
Estragon x krůtí, kuřecí maso
Kopr x losos, brambory
Majoránka x steaky
Máta x jehněčí 
Pažitka x brambory, ryby
Petrželka x brambory, ryby
Rozmarýn x kuřecí, vepřové, brambory
Šalvěj x vepřové, kachní, klobásy
Tymián x tuňák, cuketa 

Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime

Tvarohový dip s mátou

 h  1 měkký tvaroh

h 2-3 lžíce citronové šťávy

h 1 utřený stroužek česneku

h 3 lžíce nasekané máty

h 1 lžíce olivového oleje

h sůl, pepř

Všechny ingredience smíchejte 

a nechte aspoň hodinu odležet 

v lednici.

Královský bylinkový 
dresing
h 1 zakysaná smetana
h 1 lžička majolky
h 1 lžíce citronové šťávy
h  dvě hrsti bylinek (bazalka, oregano, pažitka, petrželka) 
Nadrobno nasekané bylinky smíchejte s ostatními ingrediencemi a dochuťte solí a pepřem. Ideální je ke grilovanému masu i do salátů.

Vsaďte na 
profesionály 
a vyzkoušejte 
kořenicí směsi 
určené pro 
grilování masa 
a zeleniny.

Ná
š t

ip
  

Teplá bylinková 

omáčka

 h 1 lžíce másla
h 2 stroužky česneku
h 100 ml smetany na vaření
h  velká hrst nasekaných bylinek 

podle chuti a dostupnosti 

Na rozehřátém másle orestujte 
posekaný česnek, zmírněte teplotu 

a orestujte bylinky. Zalijte smetanou 

a několik minut povařte. Omáčku 

podávejte teplou k masům i zelenině.
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XXXNÁPOJE

LIMONÁDY  home made

Pokud dáte přednost již hotovým výrobkům, 
doporučujeme ovocné a bylinkové syroby Kitl 
připravené výhradně z přírodních surovin. 
V našich zahradních centrech je koupíte 
v mnoha variantách.Ná

š t
ip

  

Reklama nám tvrdí, že nejlépe nás v horkých dnech osvěží co nejvíce 

vychlazená průmyslově vyráběná limonáda. Opak je pravdou. Spousta 

cukru jen zvyšuje pocit žízně a skoro ledová teplota může způsobit letní 

anginu. Jenže co dělat, když dětem tak chutná? Zkuste je zapojit do výroby 

domácích limonád – třeba jim vlastní výrobek zachutná víc.

Připravila Jana Morávková 
Foto Dreamstime

Mátový (meduňkový) sirup 
D 2 l vody 
D 3 hrsti máty (meduňky)D 2 citrony   
D 2 kg třtinového cukru

Zklidňující sirup z levandule, 
meduňky a dobromysli 
D 4 l vody
D 1 hrst čerstvé meduňky
D 1 hrst dobromysle (mateřídoušky) 
D ½ hrsti levandule
D 2 citrony
D 3 kg třtinového cukru

Šalvějový sirup

D 2 l vody 
D 3 hrsti šalvějových květů 

D 2 pomeranče  
D 1 badyán 
D 2 kg třtinového cukru 

Domácí sirup z květů bezu černého zná 
asi každý. Věděli jste ale, že podobné 
sirupy si můžete připravit i  z  jiných 
květů a listů, třeba ze sedmikrásky, di-
vizny, tužebníku nebo růže? My jsme 
pro vás tentokrát vybrali pár receptů 
na sirupy z bylinek, které budou nejen 
dobře chutnat, ale doplní tělu i mnoho 
vitamínů a prospěšných látek.

Společný návod na přípravu sirupů
Bylinky nejprve přes noc naložte do studené 
převařené vody spolu s  citrusy pokrájenými na 
plátky. Druhý den sceďte, přidejte cukr (med), 
zahřejte na cca 60 stupňů, přidejte lžičku kyseliny 
citronové pro konzervaci a přelijte do lahve. Skla-
dujte v lednici. Při podávání ozdobte snítkou čerstvé 
bylinky a plátky citronu nebo pomeranče.

Levandulový sirup

D 1,5 l vody 
D 3 hrsti květů levandule 

D 5 citronů (šťáva)
D 250 ml medu



POMOCNÍCI PRO LETNÍ PÉČI O PŮDU

NOHEL GARDEN a. s. Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
Tel.: +420 318 533 511, E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz

LOPATKA A MOTYČKA JSOU IDEÁLNÍMI POMOCNÍKY  
PRO SÁZENÍ A PŘESAZOVÁNÍ

• Vyrobeny z lehkého materiálu FiberComp odolného vůči korozi. 
• Mají závěsný otvor pro snadné skladování.
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CHUTĚ svěžích letních dnů
Text a foto Sonnentor

Mnoho z nás tráví nejraději léto na chalupě nebo na zahradě. Ačkoliv se často jedná o dovolenou, málokdo zahálí. Vždyť uprostřed zahrádkářské sezóny lenošit snad ani nejde. Známe to všichni. Jen co ráno člověk otevře oči, už ho sluníčko a povinnosti táhnou ven. Rostliny je třeba zalít, zbavit plevele a také je nutné průběžně zpracovávat bohatou úrodu ovoce a zeleniny. Když už konečně nastane chvíle klidu a my se můžeme na zahradě pohodlně posadit a jen se kochat krásami českého léta, sklenice něčeho osvěžujícího přijde jistě vhod. 

Je libo šálek čaje?
Říká se, že v  horkých dnech je dobré 
pít teplé nápoje. Nejvíc prý osvěží šálek 
přiměřeně teplého čaje. Tělo nemusí spot-
řebovávat energii na vyrovnání teploty stu-
deného pití s tělesnou teplotou, a tím pá-
dem nedochází k  ještě většímu zahřívání 
organismu. Ruku na srdce, když rtuť na 
teploměru nemilosrdně šplhá nad 30 °C, 
málokoho asi teplý čaj skutečně láká. Před-
nost raději dáváme džbánku příjemně vy-
chlazeného nápoje. A ledový čaj umí osvě-
žit a vykouzlit tu pravou letní idylku. 

OBČERSTVENÍ

VOŇAVÉ BYLINKY, LAHODNÉ OVOCE

V Čejkovicích na Hodonínsku zpracovávají ve firmě SONNENTOR bylinky, 
koření a ovoce a vyrábějí z nich oblíbené biočaje s typickým logem 
slunce už téměř 30 let. I tito odborníci na čaje moc dobře vědí, že 
v létě to ne každý rád horké. Dali proto hlavy dohromady a vymysleli 
receptury tří lahodných bylinno-ovocných směsí pro přípravu ledových 
čajů. Řeč je o „Ledových džbáncích“. S chystáním osvěžujícího drinku 
nebudete mít skoro žádnou práci. Pyramidální sáček stačí zalít studenou 
vodou a nechat půl hodiny luhovat. Ovoce a bylinky jsou pořezány na 
velké kousky a jejich chuť a vůně jsou proto skutečně intenzivní. Když 

přidáte ještě snítku 
čerstvých bylinek 
nebo nakrájené ovoce 
z vlastní zahrádky, 
vykouzlíte dokonalý 
letní nápoj, který si 
zamilujete vy i vaši 
blízcí.
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Mezi stěžejní hodnoty firmy SONNENTOR patří udržitelnost. 
Na obalových materiálech si tedy dávají skutečně záležet 

a není jim lhostejné, do čeho své produkty balí. Pyramidální 
nálevové sáčky, které naleznete nejen v krabičce 

Ledového džbánku, jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu. 
Po odtrhnutí papírové visačky je můžete s klidným 

svědomím hodit na domácí kompost. 

Příští zastávka:  
domácí kompost

Třikrát jinak, vždycky na jedničku
 Vybírat můžete ze tří originálních a pečlivě zvolených kombinací. 
Která se stane vaším favoritem? 

Výlet k létu patří
Pokud vás zajímá, jak vlastně výroba čajů vypadá, 
neváhejte si do čejkovického SONNENTORU 
udělat výlet. Čeká tam na vás Bylinkový ráj 
a věřte, že na vůni bylin a koření, která prosycuje 
vzduch v celém areálu, jen tak nezapomenete. 
Během zážitkové exkurze budete mít možnost 
navštívit výrobní prostory firmy. Uvidíte, kde jsou 
bylinky skladovány a zpracovávány, zjistíte také, 
odkud pocházejí a kdo je vypěstoval. Dozvíte se, 
proč je bio pro SONNENTOR jedinou možnou 
cestou a domů si odnesete voňavý dárek. 
Po  exkurzi můžete načerpat inspiraci v tamní 
přírodní bylinkové zahradě sv. Hildegardy. 
K příjemnému oddechu je jako stvořený čajový 
salon s kavárnou nazvaný Čas na čaj. Zde si 
pochutnáte nejen na čajích, ale třeba i na 
kurkuma latte, známém též jako zlaté mléko, 
nebo na biokávě, kterou vypěstovali farmáři 
v Nikaragui. Říká se, že ke kávě patří dort 
a všichni, kteří mají mlsný jazýček, budou mít 
určitě radost z vynikajících zákusků a dezertů. 
Součástí Bylinkového ráje je i útulná prodejna, 
kde naleznete veškerý sortiment firmy. 
Jsme si jisti, že z výletu na toto krásné místo 
budete nadšení, motto firmy SONNENTOR zní 
„Tady roste radost“ a my rozhodně souhlasíme!

ČOKOLÁDOVÁ MÁTA-VERBENA
Lahodná citronová chuť verbeny 
jde ruku v ruce s osvěžující mátou 
a zaručí vám dokonalý požitek 
a osvěžení. 
Nejlépe chutná s čerstvými 
malinami, plátky citronu a lístky 
meduňky.

JAHODA-ZÁZVOR
Díky znamenité chuti ovoce 
spolu s jemnou ostrostí zázvoru 
si budete moct léto pořádně 
vychutnat. 
Doporučujeme do hotového nápoje 
přidat čerstvé jahody a lístky 
meduňky.

POMERANČ-BAZALKA
Vychutnejte si souhru 
šťavnatého pomeranče 
s kořeněnou chutí bazalky. 
Nakonec přidejte třeba 
čerstvé ostružiny a mátu, 
fantazii se meze nekladou.
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Připravila (red)
aranžmá a foto Kateřina Richterová

FLORISTIKA

Z  bylinky v květináčích  Z  víno nebo likér
Z ovocný sirup Z zavařeniny, nakládaná zelenina 
Z sušené ovoce Z čokoláda nebo podobné 

sladkosti Z … a řadu dalších dobrot, které 
najdete v naší nabídce.

Co do letního  
dárkového koše?

Jste pozváni na návštěvu nebo letní grilování? Přijít s prázdnýma rukama 
se nehodí, lahev vína samozřejmě nikoho neurazí, ale co takhle přijít s něčím 

originálním? Zkuste třeba proutěný koš vyplněný bylinkami, vínem nebo něčím 
na zub, co při letním posezení na terase určitě přijde vhod. 

NECHOĎTE S PRÁZDNOU
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Ředkvičky  
můžeme vysévat 

až do začátku 
října, do sklizňové 
zralosti dorostou 

už za měsíc.

UŽITKOVÁ ZAHRADA

Při letním výsevu 
je důležité
 G  doplnit živiny do půdy 

(nejlépe organické hnojivo)
G  nepěstovat stejné druhy 

zeleniny na stejném místě
G  zajistit pravidelnou 

a rovnoměrnou zálivku
G  v případě vysokých teplot 

výsevy přistínit

Věděli jste, že některé druhy zeleniny 

můžete na záhon vysévat po celý 

rok? Sezóna ředkviček, mrkve nebo 

hlávkového salátu nemusí skončit 

po sklizni z jarních výsevů, pokud si 

správně vyberete odrůdu vhodnou 

pro celoroční pěstování. Je to důležitá 

podmínka, protože jinak byste se 

mohli dočkat spíše květů, které sice 

mohou být atraktivní pro opylovače, 

ale v kuchyni je nevyužijete. 

Červená řepa
Hrách
Kedlubna Modrava, Luna, Moravia
Mrkev
Okurka Pony, Vista, Cheer
Pekingské zelí Parkin
Pór  
Roketa, rukola
Růžičková kapusta
Ředkev Jarola, Japana
Ředkvička Lada, Viola
Salát hlávkový Cassini, Kamelot, Adinal
Salát ledový Miniko, Medimo, Ledano
Špenát
Vodnice Tokyo Cross

VÝBĚR DRUHŮ  
A ODRŮD PRO  
LETNÍ VÝSEVY

ZELENINA 
 PRO CELOROČNÍ  
VÝSEV

Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime
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JAK NA TO Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

1. Nakrmte slepice
Zatímco králíci dávají přednost trávě dlouhé, slepicím a ob-
čas i jiné drůbeži chutná travní drť. Rádi v ní také hrabou, 
nesmíte je však zahltit – stačí jeden koš ze sekačky týdně.

2. Mulčujte keře
V  tenké vrstvě rozprostřete posekanou trávu kolem keřů 
nebo pod vinnou révu. Zadrží vláhu v půdě a postupně se 
rozpadne, brání také rozstřikování vody při zalévání. Pokud 
neobsahuje tráva semena, můžete ji použít i na zelenino-
vé záhony.

3. Zlikvidujte plevel
Ve vyšší vrstvě můžete trávu navrstvit tam, kde chcete zalo-
žit záhon. Tráva půdu pod sebou udusí a zlikviduje i pleve-
le, místo pak stačí shrábnout a zrýt.

4. Obohaťte kompost
Chcete-li přidávat posekanou trávu do kompostu, vždy ji 
smíchejte například se suchým listím, slámou nebo dřevní 
štěpkou, aby se provzdušnila a nezahnívala.

5. Zasaďte brambory
Posekejte malé místo v trávníku, položte na něj brambory 
a nakopčete na ně trávu. Postupně vrstvěte až do výšky ko-
lem půl metru – na podzim rozhrňte a sklízejte!

6. Použijte bioskládku
Máte-li ve své obci zřízenu bioskládku nebo kompostárnu, 
pravděpodobně sem můžete ukládat i posekanou trávu.

7. Jděte na to od lesa
Nikde není psáno, že zahradu musíte sekat celou a pravi-
delně. Klidně nechte část svému osudu a  pozorujte, jak 
rychle se trávník změní v barevnou louku, kterou stačí po-
sekat jen dvakrát za rok.

Ještě se necháme překvapit, 
jaké počasí nás letos v létě čeká. 
Bude-li tak bohaté na srážky 
jako loni, budeme určitě řešit 
i problém, co s posekanou trávou. 
Máme pro vás několik tipů.

CO S POSEKANOU TRÁVOU?

Pro rychlejší rozklad biologického 
odpadu v kompostu použijte některý 
z urychlovačů kompostování, jímž 
se jednotlivé vrstvy prosypávají 
a který výrazně zkracuje dobu 
potřebnou pro vznik kompostu.

Ná
š t

ip
  



NOVINKA!
INTERAKTIVNÍ MAPA ZAHRAD 

                    VYHRAJTE S NÁMI 
                                  V SOUTĚŽI        
                        KVETE CELÁ ZEMĚ 2021 
                               produkty 

Vše se dozvíte na: mapa.nkz.cz

Zapojte se 

i vy!

Soutěž
od 1. 5. 2021

PŘÍJEMNÉ VEČERY NA ZAHRADĚ

NOHEL GARDEN a. s. Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
Tel.: +420 318 533 511, E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz

•  Obsahuje vůni Citronella  
s repelentním účinkem proti komárům.

•  V keramické žardince z kvalitního panenského 
jílu s vyšším obsahem železa, díky čemuž je 
terakotové zabarvení červenější.

Venkovní svíčka pro klidné letní večery  
bez obtížného hmyzu



30

Připravila Jana Morávková 
Foto Dreamstime a archiv výrobců

ZAHRADA BEZPEČNÁ 
PRO VŠECHNY

Chováte psa, kočku, králíka nebo jiné podobné domácí mazlíčky? Pokud jim chcete 

alespoň občas dopřát pobyt na zahradě, pamatujte na to, že zahrada by pro ně měla 

být bezpečná. Základní pravidla jsou stejná jako pro pohyb malých dětí: vyvarovat 

se jedovatých rostlin, anorganických (chemických) hnojiv a fyzických pastí. 

MAZLÍČCI
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Pozor na některé rostliny
Na rozdíl od dětí mají zvířata dobře vyvinuté 
instinkty, takže z vlastní vůle nebudou 
konzumovat nic, co by pro ně mohlo být 
nebezpečné. Například cibule narcisu však pro 
ně může být hračkou, kterou při hře rozkoušou 
a přivodí si tak střevní problémy. Podobně 
nebezpečné jsou pro psy kosatce, petunie, 
čilimník nebo voskovka.

Nenáviděný kakost 
Psům většinou žádné rostliny nevadí 
natolik, že by se jim vyhýbali. Existuje 
ale rostlina, jejíž pach psi zrovna 
nemusí – kakost oddenkatý (Geranium 
macrorrhizum), který z listů vylučuje 
nepříjemnou vůni. Také muškáty 
a afrikány psům zrovna nevoní. 

Kde si kočky lebedí
Kočky milují vůni šanty (Nepeta) a kozlíku (Valeriana). 
Rády se v nich rozvalují, i když tím rostliny ničí. Velkým 
lákadlem je pro ně vyhřátý substrát, ať už v záhonu, nebo 
v nádobě třeba se stromkovou růží. V tomto případě je 
můžeme odradit kouskem citronové kůry nebo hřebíčkem.

Opatrně s herbicidy 
Ať už jde o herbicidy, tedy látky hubící rostliny, 
totální, nebo selektivní, vždy je třeba nedotýkat 
se po dobu ochranné lhůty uvedené na výrobku 
ošetřené plochy. Týká se to zejména trávníku, 
v němž bojujeme s dvouděložným plevelem.

Pro lepší trávení
V létě si psi i kočky sami dokážou v zahradě 
najít trávu, jejímž požíráním si upravují 
trávení. Pokud máte květinovou louku, 
obvykle je na ní vhodných stébel stále dost. 
Ostatním mazlíčkům můžete takovou trávu 
vysít. Osivo lze pěstovat v misce i přes zimu.

Hnojení jen organicky
Týká se to nejen záhonů, ale především trávníku, po němž běhají 
nejen naše děti, ale občas i naši čtyřnozí mazlíčci. Budete-li pažit 
hnojit, zvolte organická, tedy přírodní hnojiva. Jsou připravena 
z látek běžně se vyskytujících v přírodě a neohrozí ničí zdraví. 
Dobrou zprávou také je, že jimi většinou nemůžete rostliny 
přehnojit, protože se z nich živiny uvolňují postupně.

Na slimáky bezpečně 
Znáte světle modré granulky proti 
slimákům? Tak pozor na ně, pro psy 
a kočky mohou být nebezpečné. 
Doporučujeme použít přípravek 
Ferramol vyrobený z látek běžně 
se vyskytujících v přírodě. Jeho 
benefitem je také to, že po jeho požití 
slimáci zalézají do úkrytů, kde hynou, 
a nezůstávají ležet na povrchu půdy. 
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ŘEŠENÍ PRO ZAHRADNÍ TRÁPENÍ
OCHRANA Připravila Jana Morávková 

Foto Dreamstime a archiv výrobců

Určitě to znáte: těšíte se, až letos rozkvete ta krásně 

vonící růže po babičce, a když se jdete potěšit prvními 

květy, zjistíte, že jsou poupata obalena mšicemi a na 

listech se objevily nevzhledné skvrny. Nebo s vnoučaty 

jdete ochutnat jahody a místo nich najdete plody ožrané 

od slimáků. A záhon je po sklizni plný plevele… Každá 

zahradní bolístka má ale své řešení – tady je výběr těch 

nejčastějších a zároveň jejich řešení. 
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Mšice

Mravenci
Pokud máte na zahradě mšice, musíte řešit i mravence. Mšice si totiž opatrují, protože se živí jejich medovicí. Granulovaný přípravek Substral na mravence vyřeší nejen mravenčí dělnice, ale i jejich hnízdo, které se dá zalít roztokem tohoto přípravku.  David Brom, ZC s.r.o.

přírodní 
přípravek

na posypání

dlouhodobý 
efekt

vhodná 
prevence

hotový 
postřik

Na růže napadené mšicemi 
použijte Substral 

komplexní ochrana. 
Kromě mšic vyřeší zároveň 
i široké spektrum chorob, 
které se na růžích nebo jiných 

okrasných rostlinách vyskytují.  

 David Brom, ZC s.r.o.

TIP odborníka

TIP odborníka

Molice

na  
namíchání

hotový 
postřik

Slimáci

přírodní 
přípravek

hotový 
postřik
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Americké 
padlí

Plíseň  
bramborová /  
okurková

Nedostatek  
vápníku u rajčat 

Nežádoucí  
porost  
(plevel)

Plíseň  
na rajčatech  
a vinné révě

Přípravek vytváří na povrchu listů nepříjemné prostředí pro klíčení spor houbových chorob. Ty, které tam eventuelně již jsou, dokáže vysušit a zlikvidovat. Obrovskou výhodou tohoto přípravku je jeho nulová ochranná lhůta, takže po aplikaci můžete plody druhý den konzumovat. Jelikož se přípravek drží na povrchu listů, po silnějším dešti je dobré aplikaci opakovat.
 David Brom, ZC s.r.o.

TIP odborníka

biologický 
fungicid

s glyfosátem

Oba přípravky pomáhají v boji proti 
plevelům. Roundup Fast rychle účinkuje 
na listovou plochu a ničí plevele za několik 
málo hodin. Roundup Flexa zase 
úspěšně hubí kořeny plevelů a s jistotou vás 

jich zbaví. 
 David Brom, ZC s.r.o.

TIP odborníka

bez glyfosátu

na  
namíchání

hotový 
postřik

Zavíječ  
zimostrázový

biologický 
insekticid

hotový 
postřik

na  
namíchání

hnojivo
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SEZNAM PRODEJEN
 

 
PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Hortiscentrum s.r.o.
Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net

Hortiscentrum s.r.o.
Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav 
Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net

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

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole 370
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Ústecká 724, 403 17 Chabařovice 
Tel.: +420 606 094 474
www.jinazahrada.cz

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

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
Josefodolská 352,  
293 01 Mladá Boleslav-Debř 
Tel.: +420 778 080 560
www.jinazahrada.cz

Zahradní centrum  
Malinkovič-Důbrava s.r.o.
Bratislavská 3582, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 414
Tel.: +420 739 062 791
www.skolky-montano.cz 

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

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

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

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

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

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

Záhradníctvo Horváth
 Hlavná 71, 927 01 Šaľa 
Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

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

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

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

Záhradníctvo ROYAL GARDEN 
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca 
Tel.: +421 901 781 266
www.royal-garden.sk 

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

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.
Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica  
(areál Stavivá Garaj s.r.o.) 
 Tel.: +421 907 860 059
www.zdn.sk

Česká republika Slovensko

Záhradníctvo Horváth
Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Tel.: +421 903 742 605
www.zahradnictvomh.sk

Zahradní centrum Horní Počernice
U Županských 38,  
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71
www.zahradapocernice.cz 

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



wwwwwwwww.viitaaliittyykkoommmppleeex..cccz

Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Podporuje bohatší kv etení a vyšší tvor bu zdravých plodů

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

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

Kristalon a Žížalí voda se skvěle doplňují.
Až o 1/3 vyšší sklizeň!

bo
hatší kvetení

až o 34 %a násada plodů


