PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

PODZIM 2022

NAŠE TÉMA:

VŘESY
Okrasné
trávy DO NÁDOB

VYBERTE SI

SPRÁVNÉ
HRÁBĚ

TOP 10

JARNÍCH CIBULOVIN

Z AKČNÍ NABÍDKY
našich zahradních center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

DLUŽICHA
(Heuchera)

G nenáročné trvalky pro půdní pokryv i do nádob
G ozdobné nejčastěji listem – široké spektrum barev

od zelené přes žlutou, červenou až temně rudou
G na lehce přistíněná stanoviště, rovnoměrně vlhká půda,
dostatečně živná
G na jaře celou seříznout a nechat znovu obrazit

Vřesy GARDEN GIRLS
Poupata těchto vřesů se neotevírají, proto zůstávají svěží velmi dlouho, podle
průběhu počasí někdy až do konce roku. Některé odrůdy z této řady květy netvoří,
zato mají velmi svěží a atraktivní listy. Hodí se pro výzdobu nádob i pro výsadbu
do vřesoviště.

2

OVOCNÉ DŘEVINY
V podzimní nabídce našich zahradních
center najdete široký výběr ovocných
dřevin na různě vysokém kmínku
i drobného ovoce. Kromě cenově
výhodných prostokořenných sazenic
nabízíme i mladé výpěstky v kontejnerech,
které se spolehlivě ujímají.

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime
Obrázky jsou jen ilustrační.

Okrasné dýně
Jaký by to byl podzim bez dýní! Ty drobné, okrasné, jsou vhodné
jako dekorace – parádu nadělají samostatně třeba v ošatce,
hezky se budou vyjímat i v podzimních výsadbách jako doplněk,
velkoplodé milují děti pro vyřezávání příšerek nejen na
halloweena. Přijďte si vybrat do našich prodejen!

OKRASNÉ
TRÁVY
G doba jejich slávy nastupuje koncem léta, vydrží až do jara
G různé druhy a kultivary od zakrslých až po gigantické
(několik metrů)

G trsy před zimou svážeme, aby se nerozklesly
G řez až u země provádíme brzy na jaře

Dávno už nejsou jen nostalgickou
rostlinou pro dušičkovou výzdobu hrobů!
Chryzantémy různých barev a velikostí
si právem zaslouží místo na výsluní a jsou
nepostradatelnými rostlinami pro podzimní
výzdobu okenních truhlíků, teras, balkonů a dvorků.

ZAKRSLÉ DŘEVINY
DO NÁDOB
Po odkvetlých letničkách si do nádob a truhlíků můžete
vysadit drobné stálezelené dřeviny, které se postarají
o výzdobu nejen celou zimu, ale třeba i celoročně.
V průběhu sezóny je můžete doplnit letničkami nebo dalšími
dekoracemi a zajistit tak jejich proměnlivost.

NEROZLUČNÉ DUO:
podzim & chryzantémy
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NAŠA TÉMA

Vřesy

Vřesy
V TRUHLÍCÍCH
A KVĚTINÁČÍCH

SPOLU S CHRYZANTÉMAMI PATŘÍ VŘESY K OBLÍBENÝM
ROSTLINÁM PRO PODZIMNÍ VÝSADBY DO NÁDOB. JSOU
POMĚRNĚ NENÁROČNÉ A V KVĚTINÁČÍCH JE LZE PĚSTOVAT
POMĚRNĚ SNADNO. POKUD SE S NIMI ALE S PŘÍCHODEM
ZIMY NECHCEME ROZLOUČIT A V DALŠÍM ROCE KUPOVAT
ROSTLINY NOVÉ, VYPLATÍ SE ZNÁT PÁR ZÁSAD, KTERÉ JE
TŘEBA PŘI VÝSADBĚ A NÁSLEDNÉ PÉČI DODRŽET.
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Text Jana Morávková
Foto Leffers Baumschule

NEŽ BUDEME VYSAZOVAT
•
•
•
•

v yberte mrazuvzdornou nádobu, v níž rostliny spolehlivě přezimují
na dno nádoby nasypte drenáž – štěrk nebo keramzit
smíchejte si substrát – rašelinu a zahradní zeminu v poměru 2:1
čím je vřes starší, tím je hezčí – počítejte s tím, že v nádobě bude několik let

JAK O NĚ PEČOVAT

G nádobu umístěte na plně osluněné
stanoviště

G zalévejte spíše střídmě, vřesy nesnášejí
vydatnou zálivku

G na zimu přeneste nádobu na chráněné

místo a obalte ji netkanou textilií nebo
jutou, ochrání kořeny před vymrzáním
G na jaře přihnojte hnojivem pro
kyselomilné rostliny bez obsahu vápníku
G výhony zkraťte asi o třetinu, rostlina lépe
pokvete a zahustí se

JAK VYSAZOVAT
G při nákupu si vyberte rostliny
zdravé, nejlépe těsně před rozkvětem
G před výsadbou ponořte květináč s rostlinou
na několik hodin do vody
G rostlinu vyjměte z květináče a pomocí tupého
předmětu rozvolněte kořenový bal
G do substrátu přimíchejte dlouhodobě působící
hnojivo
G vysaďte tak hluboko, jak rostlina rostla v květináči
G povrch truhlíku zasypte kůrou nebo štěrkem,
který zabrání vysychání

Náš tip

Všem rostlinám v nádobách včetně vřesů prospěje drenážní
vrstva, která ochrání kořeny před nadměrnou vlhkostí. Vytvořit
ji můžete například z keramzitu, který je vhodný i pro zakrytí
půdy v nádobě.
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NAŠA TÉMA
XXX

Vřesy
OKREM TVORBY SEZÓNNYCH DEKORÁCIÍ MÔŽEME TIETO ATRAKTÍVNE RASTLINY VYUŽIŤ AJ
PRE DLHODOBÉ VÝSADBY OKRASNÝCH ČASTÍ ZÁHRADY. VRESY, VRESOVCE, ALE I ĎALŠIE IM
PRÍBUZNÉ RASTLINY MAJÚ VEĽKÝ POTENCIÁL, DOKÁŽU VNIESŤ DO ZÁHRADY VEĽMI ŽIADANÉ
EFEKTY. OKREM ICH FAREBNOSTI K NAJHLAVNEJŠÍM PREDNOSTIAM PATRÍ ICH NÍZKY VZRAST,
ČO UMOŽŇUJE ZAPLNIŤ PRIESTOR, ALE NEZATIENIŤ HO PRÍLIŠ. V PARKOCH, ALE I VEĽKÝCH
ZÁHRADÁCH SA Z TOHTO DÔVODU TVORIA VRESOVISKÁ NA VÄČŠÍCH PLOCHÁCH.

Vresy

NA ZÁHRADE
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Text a foto Pavel Chlouba

Vresoviská veľmi pôsobivé najmä vďaka tomu, že od jednotlivých
druhov a kultivarov sa na mieste vysádza väčšie množstvo kusov.
Veľmi pekné zákutia s vresmi a vresovcami sa dajú vytvoriť aj na
menších plochách bežných rodinných záhrad. Ideálnym miestom sú
priestory v susedstve terás, ale i v blízkosti bazénov, lebo vresoviská
sa prípadne dajú vysádzať výhradne z neopadavých druhov.

STANOVISKO

G plné slnko, v zatienenom prostredí sa vyťahujú a horšie kvitnú
G mierne kyslá až kyslá, chudobnejšia, piesčitá pôda
G š truktúru pôdy i jej hodnotu pH upravíme pridaním rašeliny,
alebo úplnou výmenou za zmes rašeliny a piesku (1:1)

STAROSTLIVOSŤ

G u vresovcov

VÝSADBA

G vyberáme iba niekoľko odrôd a z každej

viac kusov
pokiaľ možno by tieto skupiny nemali byť
rovnako veľké
G pred výsadbou kvetináče s rastlinami
na niekoľko minút ponoriť
G rastline vyňaté z kvetináča prstami alebo
opatrne nožom mierne narušíme koreňový bal
G k rastline môžeme pridať pomaly rozpustné
hnojivo (rohovina)

odstraňujeme uschnuté
konáriky
G vresom v predjarí
odstránime odkvitnuté
súkvetia
G zálievka dôležitá
hlavne v prvom roku od
založenia vresoviska,
neskôr iba striedmo

G

Sprievodné rastliny

G vyššie rastliny vyplnia vertikálny priestor
G borovice, smreky, brezy, javory, niektoré druhy okrasných tráv,
rododendrony či azalky

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

9

FLORISTIKA

Vřesy

MODERN
GOTHIC
v podání vřesů
1

VŘESOVIŠTĚ VŽDY PŘITAHOVALA PŘEDSTAVIVOST BÁSNÍKŮ, SPISOVATELŮ A FILMAŘŮ – NĚKDY S AŽ
DĚSIVĚ KRÁSNÝMI VÝSLEDKY. NENÍ DIVU, ROZMANITOST VŘESŮ JE LEGENDÁRNÍ; JEJICH OSOBITÝ
VZHLED, KTERÝ LZE JEN STĚŽÍ SROVNÁVAT S JINÝMI ROSTLINAMI, PŘITAHUJE POZORNOST,
A PŘESTO ZŮSTÁVÁ VŽDY TROCHU TAJEMNÝ – JAKO STVOŘENÝ PRO VZRUŠUJÍCÍ DEKORACI VE STYLU
MODERNÍ GOTIKY.
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Text a foto Azerca Media

Syté až ponuré, přesto třpytivé barvy, doplňky, na kterých
možná už zahlodal zub času, symbolické dekorace, jako
jsou jablka, peří, mech, suché větve – všechno, co nějakým
způsobem odráží pomíjivost, se pro styl Modern Gothic
výborně hodí. Vyzkoušejte třeba rezavé lucerny, stojany
nebo nádoby, do nichž jen lehce naaranžujete kvetoucí vřes.
Rostlinám samotným ale zub času nijak neuškodí – 
použijete-li vřesy ze skupiny Garden Girls, vydrží v podobě,
v jaké si je koupíte v zahradním centru, i několik let, protože
jejich poupata se nerozvíjejí. Využít je tak můžete i pro aranžmá
z řezaných vřesů – stačí je zakonzervovat lakem na vlasy.

Zahradník
radí:
Lenka Jelínková

Zahradnické centrum
Jelínek, Veltrusy

Využijte vřesy
k vytvoření
podzimních dekorací.
Tyto rostliny můžete mít
za oknem nebo na terase
i během celé zimy, dokážou
držet barvu i tvar a na jaře
je jednoduše vyměníte
za letničky.
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NAŠE TÉMA

Vřesy

KDYŽ JEDNA
ROSTLINAnestačí
VĚTŠINOU JSME ZVYKLÍ, ŽE KUPUJEME-LI ROSTLINY, AŤ
UŽ JDE O POKOJOVKY, LETNIČKY, TRVALKY ČI DŘEVINY,
JE V KAŽDÉM KVĚTINÁČI NEBO KONTEJNERU JEDEN
KONKRÉTNÍ DRUH, RESPEKTIVE KULTIVAR. V POSLEDNÍ
DOBĚ SE ALE PĚSTITELÉ SNAŽÍ ZAHRÁDKÁŘŮM USNADNIT
PRÁCI S VÝBĚREM ROSTLIN DO JEDNÉ NÁDOBY NEBO
NA JEDNO STANOVIŠTĚ, TAKŽE SI MŮŽETE KOUPIT
VÍCE ROSTLIN VYSAZENÝCH POHROMADĚ V JEDNOM
KONTEJNERU. ZÍSKÁTE TAK NEJEN NĚKOLIK ROSTLIN
NAJEDNOU, ALE TAKÉ JISTOTU, ŽE SE VYBRANÝM DRUHŮM
VE STEJNÝCH PODMÍNKÁCH BUDE DAŘIT. NEJČASTĚJI
SE JEDNÁ O LETNIČKY, V NAŠÍ SEZÓNNÍ NABÍDCE VŠAK
NAJDETE AKTUÁLNĚ TAKÉ VŘESY.

1

Text Jana Morávková
Foto Leffers Baumschule

Ten pravý čas pro vřesy nastává v okamžiku,
kdy letničky, které zdobily parapety oken
po celé léto, postupně odkvétají
a žloutnou. Podle toho, jak
jsme o ně pečovali, to
může být už koncem
srpna, ale třeba až
v polovině října. V každém případě si však už
v těchto dnech můžete
v našich zahradních
centrech vybrat
z nabídky sezónních
rostlin pro chladnější
dny, mezi nimiž kralují
právě vřesy.

Kouzlo barevných listů –
Sunset Fire®
Kromě standardního sortimentu jsme pro letošní rok připravili
také kombinace ze skupiny Sunset Fire®, která prozáří
i pošmourné, chladné podzimní dny. Namísto květů zdobí tyto
rostliny listy, které doslova září v odstínech žluté, oranžové,
zelené, stříbrné a černé. Z jejich větviček si navíc můžete vytvořit
i originální podzimní dekorace, které vydrží velmi dlouho.

Pestré barvy poupat –
Garden Girls®
Série poupatových vřesů, jejichž společnou vlastností je to,
že poupata se nerozvíjejí, zůstávají po celou sezónu uzavřená
a velmi nápadná. Díky tomu, že se neotevírají, výborně
odolávají nepříznivému počasí.

V rostou v hustých trsech, které zakrývají prostor pod sebou
V jsou stálezelené a výborně mrazuvzdorné
V poupata zdobí rostliny od konce léta až do začátku zimy
V daří se na plném slunci v mírně kyselé a stále mírně vlhké půdě
V řez na jaře podpoří nový růst

Duo

Trio

Quattro

V dva různé kultivary

V tři různé kultivary

V čtyři různé kultivary

V vysazeno v jednom květináči
V kombinace růžová a bílá

V vysazeno v jednom květináči
V podle aktuální nabídky

V vysazeno v jednom květináči

poupatového vřesu

nebo růžová a žlutá

poupatového vřesu

v kombinaci bílá, růžová,
fialová, červená, zelená, žlutá

poupatového vřesu

nebo misce
 kombinace
bílá, červená,
V
fialová a zelená
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NAŠA TÉMA

VRESY
& spol.

KONIEC LETA A ZAČIATOK JESENE PATRIA NA
ZÁHRADÁCH K NAJKRAJŠÍM OBDOBÍM ROKA.
AŽ V TOMTO ČASE PRICHÁDZAJÚ NA RADU
MNOHÉ RASTLINY, NA KTORÉ SA KAŽDOROČNE
TAK TEŠÍME. DO TEJTO SKUPINY PATRIA VRESY
A VRESOVCE, KTORÝMI SI ZDOBÍME PRIESTORY
TERÁS, BALKÓNOV I OKIEN. TIEŽ ICH VYSÁDZAME
DO ZÁHRADY NA TRVALÉ STANOVISKO V NÁDEJI,
ŽE NÁM BUDÚ PRINÁŠAŤ KAŽDOROČNÚ RADOSŤ
A POTEŠENIE.

Vřesy

AJ KEĎ SA JEDNÁ O RASTLINY BOTANICKY VEĽMI PRÍBUZNÉ,
ICH PODOBNÉ SLOVENSKÉ (I ČESKÉ) NÁZVY SPÔSOBUJÚ, ŽE
BÝVAJÚ MEDZI SEBOU ČASTO ZAMIEŇANÉ. NIEKEDY TO VEDIE
K ZMÄTKOM A NEDOROZUMENIAM, PRETO JE DOBRÉ UROBIŤ SI
V TÝCHTO RASTLINÁCH TROŠKU PORIADOK.

← Vres obyčajný (vřes obecný) – Calluna vulgaris
je jediným druhom celého rodu. Dorastá do výšky 40–60 cm, je stálozelený
a kvety, ktoré sa objavujú od polovice júla do začiatku jesene, sú
atraktívnym zdrojom potravy pre rôzne skupiny hmyzu. Najtypickejšou
vlastnosťou vresu je jeho obrovská variabilita. Vďaka nej existujú desiatky
krásnych kultivarov, ktoré sa používajú v záhradnej tvorbe. Práve kvôli
nim vnímame vres ako veľmi cennú záhradnú rastlinu. Dávno pred tým,
než vznikla potreba zakladať okrasné záhrady, bol ale vres považovaný za
nesmierne dôležitú úžitkovú rastlinu.
V miestach jeho bohatého výskytu sa vres používal ako podstielka
pre hospodárske zvieratá i ako cenný materiál pre výrobu strešnej
krytiny. Z dreva starých kusov sa vyrábali veľmi kvalitné a cenené
fajky. Vresové porasty sa vyznačujú čiastočnou odolnosťou proti
požiarom. V prípade, že oheň celkom zničí materské rastliny, za
veľmi krátky čas dochádza k masovému klíčeniu semien, ktoré roky
čakali v pôde na svoju príležitosť. Vres dobre rastie v chudobných,
mierne kyslých až kyslých piesčitých a rašelinných pôdach. Jeho
tenké korene ľahko prerastajú pôdu a chránia ju proti erózii.
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Text a foto Pavel Chlouba

← Vresovec (vřesovec) –
Erica

dal meno celej veľkej čeľadi
vresovcovitých (Ericaceae), kam patria
aj obľúbené čučoriedky, brusnice či
rododendrony. Na rozdiel od vresu
je vresovec veľmi bohatým rodom
(niekoľko stoviek druhov). Pre naše
klimatické pásmo sa hodí iba niekoľko
z nich – väčšina vresovcov pochádza
zo subtropických a tropických častí
sveta – často rastú ako mohutné
kríky až menšie stromy. V našich
záhradách sa najčastejšie pestujú veľmi podobné druhy Erica carnea a Erica ×
darleyensis. Tieto vresovce zakladajú kvety na konci roka a niekedy prvé z nich aj v tomto
období rozkvitajú. Hlavnou dobou kvitnutia týchto dvoch druhov je obdobie od konca
februára do začiatku mája. Kvety sú veľmi medonosné a sú cenným zdrojom prvej potravy
včiel a čmeliakov. Nie všetky vresovce však kvitnú v jarnom období, týka sa to aj druhu, ktorý
v našich záhradných centrách máme od konca leta bežne v ponuke. Jedná sa o druh Erica
gracilis. Ľahko sa pozná podľa typického šuchotavého zvuku ich konárikov. Tento druh sa
používa na sezónnu dekoráciu terás, schodov, balkónov a hrobov. V našich podmienkach až na
veľmi vzácne výnimky neprezimuje, ale napriek tomu zostane krásny až do nástupu jari, kedy
ho vystrieda iná sezónna výzdoba.

↑ Dabécia (dabécie) – Daboecia
býva niekedy ľudovo označovaná ako írsky vres. Tieto
drobné kríčky rozkvitajú spolu s vresmi od konca
leta veľmi dekoratívnymi kvietkami v pastelových
farbách. Majú podobné uplatnenie ako vresy
i vresovce, aj ich životné nároky sú obdobné. Rovnako
ako vresy, aj dabécia je vhodná na sezónnu výzdobu
záhrady i pre výsadbu na trvalé stanovište.
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NAŠE TÉMA

VŘESY POTŘEBUJÍ
SPOLEČNOST

Vřesy

CHYSTÁTE-LI SE VE SVÉ ZAHRADĚ ZŘÍDIT TŘEBA JEN MALÉ
VŘESOVIŠTĚ, JE DOBRÉ VĚDĚT, ŽE POUZE S VŘESY ČI VŘESOVCI
TO NEPŮJDE. ABY VŘESOVIŠTĚ VYPADALO PŘIROZENĚ, BUDETE
KROMĚ PAŘEZŮ, KMENŮ ČI VĚTŠÍCH KAMENŮ, KTERÉ MU
DODAJÍ VÝRAZ PATINY A STÁŘÍ, POTŘEBOVAT TAKÉ DALŠÍ
ROSTLINY, KTERÉ NARUŠÍ JEDNOLITÝ VZHLED PLOŠNÉ
VÝSADBY NÍZKÝCH VŘESŮ A DODAJÍ KOMPOZICI VERTIKÁLNÍ
ROZMĚR. VYUŽÍT VŠAK MŮŽETE I NÍZKÉ POLODŘEVINY
ATRAKTIVNÍ BARVOU KVĚTŮ ČI PLODŮ.

↑ Stálezelené jehličnany

V dodají vřesovišti nejen statický prvek, ale také
vhodné tmavé pozadí, na němž barevné květy
vřesů dobře vyniknou

↑ Dabécie (Daboecia)

V tvoří drobné keříky rozkvétající koncem léta

zvonkovitými květy v bílé, růžové či fialové barvě

Okraské trávy →
Nepostradatelným prvkem vřesoviště jsou okrasné
trávy. Filigránsky působí jemné květenství kavylu (Stipa
tenuissima), které rozhýbe i velmi slabý větřík.

V

16

Text Jana Morávková
Foto Dreamstime a PRO VOBIS

Gaultheria procumbens

(Gaultheria procumbens) →

můžete využít také jako sezónní
rostlinu pro podzimní výsadbu do
truhlíků, ve vřesovišti zaujme po
celou zimu nápadně červenými nebo
bílými plody

V

↑ Kyhanka

(Andromeda polifolia)

V je nízký, stálezelený keřík, kterému se
nejlépe daří ve vlhké půdě v polostínu

← Sloupovitě rostoucí
jehličnany

V Kromě borovic se do vřesovištních

partií hodí i další, zejména
sloupovitě rostoucí jehličnany, jako
jsou tisy nebo jalovce

↑ Vřesovec (Erica)

V je velmi podobný druh jako

vřes, na rozdíl od něj ale kvete
především koncem zimy a na
jaře. Květy jsou bílé, růžové
nebo červené barvy.

↑ Pieris (Pieris japonica)

Náš tip

V zaujme kromě bílých květů také
načervenalými mladými listy. Existuje
řada kultivarů včetně panašovaných.

Při zakládání vřesoviště doporučujeme přidat do půdy substrát pro kyselomilné
rostliny, případně zcela vyměnit půdu, která neodpovídá jejich potřebám. Také
následné hnojení je třeba provádět pouze hnojivy určenými pro rododendrony,
azalky a jiné kyselomilné rostliny.
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Pod keři a stromy
Cibuloviny kvetou v době, kdy dřeviny bez listů ještě propouštějí dostatek světla. Svědčí jim
vlhčí, humózní půda pod stromy a keři, pravidelně nastýlaná spadaným listím. Vysazujeme
do skupin po několika kusech, časem se samy rozrostou. Některé se množí semeny, proto je
vhodné půdu na těchto místech nekypřit.
Vhodné druhy: sněženky, talovíny, bledule, krokusy, ladoňky,
narcisy, snědek
Do trávníku
Aby výsadba vypadala hned přirozeně, dejte cibule do koše a rozhoďte je švihem na vyhlédnuté místo. Cibule vysaďte tam, kam
dopadnou. Vyryjte kousek drnu, půdu pod ním dobře nakypřete, přidejte kompost a vysaďte cibule. Pak vraťte trávníkový drn
zpět a přišlápněte. Trávník je nutné sekat na jaře až poté, co
rostlinám zežloutnou listy (zatáhnou). Ideální jsou luční partie,
které se kosí jen dvakrát ročně.
Vhodné druhy: k rokus, křivatec, nízké rané narcisy,
ladoňky, puškinie
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Botanické tulipány

Ladoňka

Kde se jim bude líbit?
K Na podmáčená místa: sněženky, bledule, řebčík
kostkovaný
K Běžná vlhkost: narcisy, krokusy, hyacintovec
K Sušší partie: botanické tulipány, česnek,
snědek, modřenec

Připravila Jana Morávková
Foto iBulb a Dreamstime

trávníku jsou
Pro výsadbu do né narcisy
a nižší ra
vhodné zejmén

Krokusy

Cibuloviny pro
zplanění se jednou
vysadí a každý rok
kvetou stále
větším množstvím
květů.

CIBULOVINY VHODNÉ
KE ZPLANĚNÍ
K běžné druhy narcisů
K botanické druhy tulipánů
(nízké, jednoduše kvetoucí)
K krokusy (spíše jednoduché)
K modřence
K sněženky
K talovíny
K ladoňky
K bledule

Puškinie

Hyacintovec

ZNÁTE BOTANICKÉ TULIPÁNY?
Tak zvané botanické tulipány zahrnují původní druhy a jejich křížence.
Jsou nižší než tulipány zahradní, kolem 20 cm, mají menší květy,
ale kvetou dříve a jsou velmi nenáročné. Čím déle jsou na jednom
stanovišti, tím jsou krásnější a bohatší, což se o zahradních tulipánech
říci nedá. Jejich květy se doširoka otevírají pouze za slunného počasí.
Vyniknou v plošné výsadbě, na skalce, jako obruba trvalkových záhonů
a v přírodních partiích zahrad.
ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PODZIM 2022 | www.zahradnicentra.eu

19

CIBULOVINY

K

do nemyslí na jaro už nyní, na přelomu léta a podzimu, bude muset dohánět svou zapomnětlivost na jaře rychlenými cibulovinami. Mnohem větší
radost ale budete mít z cibulek, které právě nyní vysadíte do zahrady a které
vaše záhony ozdobí od dubna do června. Nevíte, které si vybrat? Máme pro vás
výběr deseti nejoblíbenějších cibulovin, které najdete právě nyní v nabídce
našich zahradních center.

10

NEJOBLÍBENĚJŠÍCH

JARNÍCH CIBULOVIN

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

20

Text Jana Morávková
Foto iBulb

Narcis ´Tête a Tête´
• nižší kultivar, výška jen 20 cm
• vhodný i pro výsadbu do nádob
• každý stonek nese několik květů
• žlutá barva, protáhlá korunka
• kvete v dubnu

Česnek ´Ambasador´
• květenství velké až 15 cm
• barva purpurově fialová
• kvete od konce května do konce června
• stonky pevné, vysoké až 120 cm

Pivoňkokvěté tulipány
• velkokvěté plnokvěté tulipány připomínající
pivoňky
• kvetou až v polovině května
• křehké, stonky se snadno lámou

Sněženka ´Flore Pleno´
• plnokvětá sněženka
• několik větších vnějších čistě bílých plátků,
až 20 menších, nepravidelně velkých vnitřních
plátků se zelenými znaky
• dobře se rozrůstá pomocí pacibulek
Krokus ´Pickwick´
• mimořádně velké květy, výška 12–15 cm
• stříbrno-fialové květy s tmavě fialovými proužky
• rozrůstá se pomalu, ale kvete dlouho (až tři týdny)
• květy se otvírají jen při slunečném počasí

Narcis ´Actaea´
• výška až 45 cm
• květy velké až 8 cm, bílé, žlutá středová korunka
s červeným lemem
• kvete později než jiné narcisy (duben–květen)
• vonný

Hyacint ´Jan Bos´
• sytě fuchsiová barva, velké květy
• pevný stonek
• výška 25 cm
• vydrží kvést až šest týdnů
Hyacint ´Gipsy Queen´
• neobvyklá lososová barva s růžovým proužkem
• výška 25–30 cm
• ovocná vůně
• jedna cibule mívá dva až tři stonky s květy
• kvete od dubna do května

Narcis ´Geranium´
• výška 35 cm
• mnohokvětá odrůda, každý stonek nese
několik květů
• květy bílé, korunka žlutooranžová
• silně voní

Tulipán ´Queen of Night´
• nejtemnější z fialových tulipánů, skoro černý
• výška až 60 cm
• vhodný i k řezu

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PODZIM 2022 | www.zahradnicentra.eu
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ROSTLINY

Okrasné trávy
DO NÁDOB

Na celém světě existuje více než 9 000 druhů trav. Některé
z nich se od počátku minulého století pěstují kvůli jejich
dekorativnímu vzhledu jako zahradní rostliny. Říkáme jim
okrasné trávy (přesněji řečeno traviny) a řadíme je mezi
trvalky, protože podobně jako ony mají bylinné stonky
a jsou vytrvalé, to znamená, že zimu přečkají bez poškození
kořenů. Vybrat si můžete z celé řady druhů lišících se
výškou, šířkou i barvou stonků a listů. My se tentokrát
zaměříme na ty menší, které můžete pěstovat i v nádobách
na terase či na balkoně.
2

1
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3

STÁLEZELENÉ I USYCHAJÍCÍ
Zatímco některé traviny si svoje zelené
či jinak barevné olistění ponechávají
i v zimě (například kostřava nebo
ostřice), jiným nadzemní část usychá
a na jaře znovu vyraší (například
dochan). I v tomto případě je ale
rostlina dekorativní. Aby se v zimě
pod tíhou sněhu nerozklesla, můžeme
nadzemní část svázat. To zajistí také
odvod vody mimo kořeny a lepší
přezimování. Na jaře celý trs seřízneme
těsně nad zemí.

Připravila Jana Morávková
Foto iVerde a archiv

5

Výběr nízkých trav pro
pěstování v nádobách
Carex ´Ribbon Falls´

G Carex brunnea ´Magic Green´
G Carex comans ´Bronze Form´
G Carex morowii ´Everglow´,
G

4

DO STÍNU I NA SLUNCE
Mezi trávami najdeme skutečné milovníky slunce
(dochan, kavyl, Imperata) i druhy, které se lépe stíní
v polostínu nebo dokonce v úplném stínu (Hakonechloa,
Ophiopogon, některé ostřice). Čím méně slunce, tím
méně vody trávy potřebují. Spíše než uschnutí jim totiž
hrozí uhynutí z přelití, protože na život v suchých půdách jsou
druhy milující slunce přizpůsobeny.

Vysaďte do větších
nádob spolu s trávou
také drobné cibuloviny,
například talovíny nebo
sněženky, které se postarají
o oživení květináče
na jaře, než začne
travina rašit.

JAK JE VYSAZOVAT
Lepší než plastové květináče jsou nádoby z keramiky, pálené
cihly nebo i betonu. Jejich silnější stěny brání přehřívání
substrátu, který v nich nepřesychá. Na zimu je třeba ochránit
kořenové baly proti promrznutí – květináč i s rostlinou můžeme
vložit do jutového pytle vyplněného listím, případně i do proutěného
koše nebo dřevěné bedýnky. Izolaci od země zajistí polystyrenová
deska. Při nedostatku srážek občas zalijeme.
8
6

´Goldband´, ´Variegata´, ´Irish Green´
Carex oshimensis
Festuca glauca ´Elijah Blue´
Hakonechloa macra
Imperata cylindrica
Koeleria glauca
Ophiopogon planiscapus ´Niger´
Pennisetum alopecuroides
´JS Jommenik´, ´Little Bunny´
G Stipa tenuifolia

G
G
G
G
G
G
G

Nemusíte mať veľkú
záhradu, aby ste mohli obdivovať
okrasné trávy. Môžete ich zasadiť do
veľkých kvetináčov, ratanových košov
alebo debničiek a tešiť sa z nich
prakticky po celý rok.

Zahradník
radí:

Ing. Zuzana Reháková
GARDEN TEAM s.r.o.,
Bytča

9

10

7

1 Stipa tenuifolia
2	Imperata cylindrica ve výsadbě
s dlužichou a bergénií
3 Carex morrowii ´Irish Green´
4 	Carex morrowii ´Irish Green‘,
C. dolichostachya ´Gold
Fountains´ a C. oshimensis
´Evergold´

5, 9 Pennisetum alopecuroides
6	Imperata (vlevo nahoře)
7 	Ophiopogon planiscapus
´Niger´
8 Hakonechloa macra
10 Carex morrowii
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JAK NA TO

CO POTŘEBUJE TRÁVNÍK
NA PODZIM?

www.agro.cz

Vertikutací odstraníme plsť a mech, narušíme i některé plevele a zejména
nakypříme ztvrdlý povrch půdy. Vertikutace se provádí na posekaném trávníku za
sucha, na malé ploše stačí použít vertikutační hrábě. Trávník sice po tomto zásahu
vypadá nevzhledně, prořezáním do hloubky několika milimetrů se však dostane
do blízkosti kořenů trav více vzduchu, trávník lépe přijímá vodu s živinami a lépe
odnožuje. Odstraněnou plsť buď vyhrabeme nebo posbíráme sekačkou a trávník
přihnojíme, aby dobře zregeneroval.

Najdete
v našich
zahradních
centrech
za nejlepší
cenu.

Zatímco na jaře a v létě jsme používali hnojiva bohatá na dusík, který
zajistí nárůst zelené hmoty, na podzim musíme použít hnojiva s vysokým
obsahem draslíku (až 20 %), který zajistí správné vyzrání rostlinných
pletiv a posílení kořenového systému trav. Takto ošetřený trávník
lépe přečká zimu bez úhony, bude odolný vůči chorobám a na jaře se velmi
rychle zapojí. Podzimním trávníkovým hnojivem podpoříme
lepší vyzrávání trávníku před zimou a také zvýšíte jeho odolnost proti
vymrzání. Rovnoměrná aplikace a přesné dávkování šetří hnojivo
a zabrání nepravidelnému růstu trav, proto na větší plochy použijeme
k rozhozu posypový vozík. Při aplikaci hnojiva z ruky je třeba dbát na
stejnoměrné rozprostření hnojiva po trávníku.

Likvidátor travní plsti je unikátní trávníkové
hnojivo obohacené bakteriemi žijícími v půdě, které
urychlují rozkladný proces travní plsti a v podstatě
nahrazují mechanickou vertikutaci. Navíc dodá
trávníku živiny až na dva měsíce.

Pokud máme v trávníku větší plochy, kde se rozrostl
mech, provedeme i zde vertikutaci a zatravníme
pomocí rychle klíčících travních směsí (Regenerace,
Král trávníku). Na menší holá místa můžeme
použít Trávníkovou náplast 3v1, speciální
směs kokosového substrátu, osiva, hnojiva
a vodozádržné látky. Nově osetá místa nezapomeňte
pravidelně zavlažovat. Po osevu je nutné zavlažovat
dvakrát až třikrát denně po dobu deseti dnů,
o to rychleji dojde ke vzklíčení trav a jejich zapojení
do stávajícího porostu.

24

Na místa, kde se objevují opakovaně
mechy, rozhoďte Vápnitý
dolomit. V trávníku s upraveným
pH půdy se již mechům líbit nebude.

TECHNIKA

PODZIMNÍ PÉČE O ZAHRADU
VYŽADUJE KVALITNÍ NÁŘADÍ
Ať už jste nadšeným nováčkem, nebo zkušeným profíkem, německé zahradní nářadí značek
CONNEX a MEISTER vám padne do ruky jako ulité díky ergonomickému designu a kvalitním
materiálům. www.conmetall.cz

ZAHRADNÍ NŮŽKY

jsou samozřejmostí, bez které se na zahradě
neobejde nikdo. Ať už potřebujete zastřihnout
nadměrně bující zeleninu, nastříhat květiny nebo
vytvarovat bonsai, ergonomické a odlehčené
zahradní nůžky vám určitě přijdou vhod. Nůžky
jsou vybaveny pružinou, aby se samy rozevíraly
a tím výrazně ulehčily práci. Kvalitní teflonový
povrch některých modelů zajišťuje dlouhou
životnost a ostrost samotného ostří.

Dlážděné chodníky jsou náchylné na zarůstání
plevelem, k jehož odstranění lze použít ruční

ODSTRAŇOVAČE PLEVELE s dlouhou

násadou, aby se člověk nemusel tolik ohýbat.
Háčkem vytrháme drobné drny a speciálně
tvarovaným ocelovým kartáčem vyškrábneme
hlínu ze spár, v nichž plevel a tráva bují.
K zarovnání travních drnů podél dlažby použijeme
ohraňovače trávníku s praktickou nášlapnou
hranou, která šetří obuv.

PILKY A NŮŽKY na větve jsou nedílnou součástí vybavení zahradního domku. Speciální teflonové ostří, teleskopické rukojeti
a vylepšené převodové mechanismy nůžek na větve ulehčují práci při prostřihu a tvarování stromů. Kde nestačí nůžky, musí člověk
sáhnout po kvalitní odlehčené pilce na větve. Do vysokých korun stromů se hodí také teleskopický prořezávač na větve, se kterým
můžete pracovat přímo ze země.

JAK NA TO

Text (red)
Foto Dreamstime

ZASADIT STROM

NENÍ JEN TAK
na vám na stránkách
Jak postavit dům a zplodit sy
ale zasadit strom si s námi
tohoto časopisu neporadíme,
vložit do ní sazenici
můžete… Stačí vykopat jámu,
ale není. Výsadba dřevin
a zahrnout. Tak jednoduché to avidla. Chceme-li se
á pr
včetně ovocných stromů má sv
yšující se plodnosti.
dočkat úrody a především zv
Než stromek vysadíme
• k ořeny prostokořenných sazenic namočíme přes noc do vody, rostliny
v květináči stačí na několik hodin
• pokud nevysazujeme ihned, založíme prostokořenné stromky
do vlhké půdy (třeba do kompostu)
• v místě výsadby zbavíme půdu vytrvalých plevelů a trávníku
• vyhloubíme výsadbovou jámu, která musí být aspoň dvakrát hlubší
a širší než kořenový systém
• jámu prolijeme důkladně vodou a stěny jámy narušíme
• zatlučeme opěrný kůl, ke kterému stromek později přivážeme

Jak vysazujeme

G kořeny prostokořenných sazenic
zakrátíme ostrými nůžkami
G máme-li stromek v květináči,

G zasypeme půdou (viz box), jednotlivé
vrstvy průběžně utužujeme
G kmínek na dvou místech uvážeme

G
G

G

Náš tip

vyjmeme jej a kořenový bal jemně
narušíme, nesmí se ale rozpadnout
sázíme tak hluboko, jak strom rostl
v ovocné školce
místo štěpování (ztluštělá část
kmínku nad zemí) má být 5–15 cm
nad povrchem půdy
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G

CO S PŮDOU
Z VÝSADBOVÉ JÁMY?
Půdu, kterou vykopeme při hloubení
výsadbové jámy, odkládáme stranou.
Použijeme ji při následném zasypání
jámy. Ale pozor – půdu, která
byla v dolní části jámy, použijeme
při zasypávání nahoru, naopak
svrchní část, kterou ještě smícháme
s kompostem v poměru 3:1, použijeme
ke kořenům. Je totiž lehčí a díky
přidanému kompostu výživnější
a stromku usnadní zakořeňování.

ke kůlu a obalíme ho chráničkou proti
okusu zvěří
ze zbylé půdy vytvoříme
zálivkovou mísu – malý val, který
bude chránit vodu ze závlahy před
odtékáním
důkladně zalijeme – 10–15 litrů

Zahradnický
kompost

obsah humusu,
• vysoký
slouží k základnímu

hnojení venkovních
záhonů, do skleníků
a při výsadbě okrasných
ovocných stromů

Zahradní vozík
LOAD & GO

Špičatý
rýč

nejen na
• vhodný
• vhodný
podzimní úklid zahrady
především
výsadbě
 pro
snadné
• přemisťování materiálu přistromků
a nářadí

Najdete
v našich
zahradních
centrech
za nejlepší
cenu.

SEZÓNA

STOP MOLŮM
A HLODAVCŮM

S prvními chladnějšími dny se do našich domovů začínají z venkovního prostředí stahovat
nejrůznější živočichové. Někteří nám nevadí (zlatoočka, slunéčka), jiné možná s trochou
sebezapření dokážeme akceptovat (pavouci), ostatní už nám však přes práh nesmí.
Týká se to zejména drobných hlodavců a molů. Jak se jich účinně zbavit?

GRANULE NA MYŠI A POTKANY
– jed na hlodavce pro použití
v budovách a v jejich okolí

HÁČEK PROTI MOLŮM
– likviduje moly ve všech
stádiích vývoje (vajíčka, larvy,
dospělé jedince)
– pro použití v šatnách, zásuvkách,
skříních a místech používaných
pro skladování oděvů
– levandulová vůně

SPRAY PROTI MOLŮM
– k likvidaci molů v šatnách, zásuvkách a skříních
– účinně likviduje vajíčka, larvy a dospělé
jedince molů
– jemná levandulová vůně

OBILNÉ VLOČKY NA MYŠI
A POTKANY
– na bázi speciálně vybraných vysoce
kvalitních obilných zrn

NOVINKA
balení 250 g

KULIČKY PROTI MOLŮM
– k likvidaci molů ve všech stádiích
vývoje (vajíčka, larvy, dospělí jedinci)
– ochrana oděvů proti molům až po
dobu šesti měsíců
– levandulová vůně

LAPAČ ŠATNÍCH MOLŮ
– bez zápachu pro použití v šatnách,
zásuvkách a skříních
– s feromonem vábícím dospělé samce do pasti
– účinnost až po dobu tří měsíců

MĚKKÁ NÁVNADA NA MYŠI
A POTKANY
– jed pro hlodavce vyskytující se
v domácnostech a jejich blízkosti

ZRNO NA MYŠI A POTKANY
– jed na hlodavce se speciálně vybranými
celými obilnými zrny

v hořká složka obsažená v rodenticidech odrazuje lidi
v
v

LAPAČ POTRAVINOVÝCH MOLŮ
– lepicí past bez zápachu pro monitorování
výskytu potravinových molů
– bez insekticidů
– účinnost až po dobu tří měsíců

PARAFÍNOVÉ BLOKY
NA MYŠI A POTKANY
– odolné proti vlhkosti,
prachu a plísním

a domácí zvířata od požití
s mumifikačními vlastnostmi
účinnost již po jednom krmení

PASTI
NA MYŠI
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TECHNIKA

JAK SE VYZNAT V

HRÁBÍCH

Správné hrábě nesmí chybět na žádné zahradě.
Jsou nepostradatelné při odklízení listí a dalšího
nepořádku, ale pomáhají také při úpravě půdy. Jen je
třeba vědět, jaké hrábě se pro konkrétní použití hodí. Jejich
druhy si ukážeme na výrobcích značky Fiskars.

28

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Praktické hrábě pro hrabání listí nebo
trávy po sekání. Zvolit lze dvě šířky.

Široké hrábě k hrabání větších ploch,
zejména při zakládání trávníků.

Všestranné
hrábě pro
přípravu záhonů i na
hrabání listí a mechu.
Praktická hrana pro rovnání
povrchů záhonů.

Nemáte zahradu, ale jen
balkon? Pořiďte si ruční
hrabičky, s nimiž snadno
shrabete napadané listí.

Široké hrábě na listí a posekanou trávu
s pružnými prsty z vysoce kvalitního
plastu.
Úzké hrábě pro snadnou manipulaci
mezi rostlinami nebo záhony.

Extra široké hrábě (65 cm) pro práci na
velkých plochách. 27 plochých, tuhých
a zakřivených prstů z odolného
plastu zabraňuje podklouznutí
hrabanému listí. Pohodlná
práce s novou pevnou
násadou z hliníku.

Univerzální hrábě pro hrabání dlouhé,
posekané trávy nebo větviček a také
pro přípravu záhonů před osázením
z odolného plastu. Speciálně navržená
rovná část čepele pro urovnání povrchu
záhonů.

Násada: univerzální,
nebo pevná?
Zahradní nářadí značky Fiskars si můžete pořídit v ucelené
řadě s násadou QuikFit™ s unikátním automatickým dvojitým
zamykacím systémem. Stačí si koupit pouze jednu násadu a k ní
dokoupit nářadí, které potřebujete, například hrábě, koště,
smeták, vyvětvovací pilku či motyčku.
Nově nabízí Fiskars vybrané nářadí také pevně spojené
s lehkou oválnou hliníkovou násadou vyvinutou
speciálně pro ženy.
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V KUCHYNI

Zkuste

KVAŠENOU
ZELENINU

Text Jana Morávková
Foto Dreamstime

Nakládáte si doma
zelí na zimu? Pokud
ano, zkuste si podobně
naložit i jinou
zeleninu. Pickles neboli
rychlokvašená zelenina je
trendem posledních let a pro své
blahodárné účinky získává rychle
popularitu po celém světě. Kromě
jejích pozitivních účinků na
organismus zaujme také tím, že
nepotřebujete zeleninu ve větším
množství – naložit si můžete
třeba jen jednu zavařovací
sklenici ze zbytků zeleniny a za
pár dní už můžete ochutnávat.

Čím je pickles prospěšné?
R obsahuje velké množství vitamínů, minerálů,

enzymů a probiotik
R pomáhá budovat a udržovat zdravou střevní mikroflóru
R podporuje dobré trávení, silnou imunitu,
zlepšuje náladu, dodává energii
 
R má blahodárný vliv na kvalitu spánku a paměti

CO JE
PICKLES?

rájená
Drobně nak aná se
mích
zelenina pro á pomocí
n
solí a zkvaše čného
bakterií mlé
kvašení.

Co budeme potřebovat?
• různou zeleninu, klidně zbytky, ale zdravé, nepoškozené
chorobami ani škůdci
• sůl
• vhodnou nádobu – stačí větší zavařovací sklenice
• těžítko – vyvařený kámen, menší sklenice, talířek apod.
• v domácích potřebách lze koupit speciální nádoby na pickles

Jak na to?

R zeleninu nakrájejte nadrobno nebo
nastrouhejte na hrubém struhadle
 
v
R ždy kombinujte šťavnatou zeleninu

(zelí, mrkev, cuketa, řepa, cibule) se sušší
(celer, pórek)
 přidejte sůl (15–20 g soli na kilogram
zeleniny) a několik minut důkladně
mačkejte, až zelenina pustí šťávu
 směs důkladně napěchujte do lahve
několik centimetrů pod okraj, zakryjte
celým zelným listem a zatižte tak, aby nad
těžítkem nebyla žádná zelenina (případně
ji odstraňte)
 hladina šťávy musí sahat nad těžítko
 sklenici umístěte do větší misky, bude z ní
přetékat voda
 nechte kvasit pět až sedm dní při teplotě
kolem 20 °C
 hotové pickles (křupavé, svěží, mírně štiplavé)
uzavřete víčkem a uchovávejte v lednici

R

R

ACÍ
PŘÍKLADY KOMBIN ES
KL
ZELENINY PRO PIC

R zelí,lé zemrklí,evče,rvcienbuélezelí
R bí lí, červená řepa
R zerkev, květák, ředkev
R m lí, brokolice
R ze
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R
R
R
R

JAK NA TO
Text (red)
Foto Dreamstime

K podzimu
neodmyslitelně patří také
vyřezávání dýní – zvyk, který k nám
přišel ze Západu a zejména mezi dětmi získal
velmi rychle oblibu. V souvislosti se zkracujícími se dny
a stále dříve přicházející tmou přijde každé světýlko
vhod a vyřezané dýně použité jako svícen přitáhnou
pozornost za oknem, ať už v podobě malého
uměleckého dílka, nebo strašidelné příšerky.
Navíc se může vyřezávání stát rodinnou aktivitou –
děti obličej na dýni nakreslí a rodiče ji vyřežou.

VYŘEŽTE SI

halloweenskou
DÝNI

Na co nezapomenout
při vyřezávání dýní
G nejprve vytvořte otvor kolem stopky

Dýni rychle
vydlabete kuchyňským
ručním šlehačem
s metlami. Při vysokých
otáčkách vnitřek dýně
„vyšlehejte“ a pak
snadno lžící
vyberte.

dostatečně široký na to, abyste mohli dýni
pohodlně vydlabat
G obličej nebo jiný vzor nakreslete lihovým
fixem – pokud nějaké čáry po vyřezání
zůstanou, smyjte je lihem nebo alkoholem
G k vyřezávání použijte velmi ostrý nůž
s kratší čepelí
G po dokončení práce vytřete řezy a vnitřek
dýně vazelínou, omezí její vysychání
G v závislosti na venkovní teplotě vydrží
dýně zhruba jeden až dva týdny
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JAK NA TO

POSTAREJTE SE
O POKOJOVKY
PŘED ZIMOU
Připravil David Brom, ZC s.r.o.
Foto archiv výrobců a Flora Dania

imu, které s sebou
Př ichází období podz ale i chladnější
n,
př ináší nejen kratší de letněné pokojovky
naše
noc, a proto je třeba
ady do bytu. Rostliny
hr
za
ze
ět
zp
t
ou
un
přes
ěží a teď je čeká ta
sv
í
ěn
tn
le
po
o
st
ča
jsou
kratším dnem a menší
s
ku
ro
st
čá
ná
m
íje
nepř
toto období prožily
y
Ab
.
la
ět
sv
ou
it
nz
inte
ji, musíme je na něj
ně
m
je
ří
jp
ne
ná
ož
m
co
dostatečně př ipravit.

Rostliny důkladně prohlédneme,
odstraníme poškozené listy
a postaráme se o doplnění výživy
na druhou část roku. Ideálním
řešením je použití přípravku
Substral Osmocote, který
vyživuje rostliny v závislosti na
jejich potřebách. Kuličky hnojiva
zapravíme do substrátu a máme
zajištěnou výživu na dalších
šest měsíců.

Před přesunutím rostlin do bytu ještě
provedeme dezinfekci pokojovek
přípravkem Substral Komplexní
ochrana, který omezí výskyt
skvrnitostí na listech a zároveň
zlikviduje savý hmyz, jako jsou molice,
mšice a třásněnky. Tito škůdci totiž
mohou natropit v průběhu zimy dost
problémů, jelikož jim po přenesení
rostlin do bytu vytvoříme optimální
podmínky pro jejich rozvoj. Proto je
dobré eliminovat výskyt právě teď,
abychom je nemuseli řešit v bytě.

Někdy se může stát, že ně
jaký ten lístek na rostlině
uschne
a upadne, ale nebuďme z
toho smutní. Podzim a zim
a už
s sebou takové reakce př
ináší. Rostliny se zase na
jaře
dostanou do kondice a př
es léto budou plné síly. Le
tněn
totiž prospívá, a pokud je
to možné, dopřejte jim ho í jim
, i když to
s sebou na podzim přináší
trochu starostí navíc.

Pokud se přesto na pokojovkách objeví nějací škůdci, které jsme si do bytu přinesli třeba s novou rostlinou,
musíme zakročit včas. Jedním z možných a pohodlných řešení je aplikace Sanium Stick tyčinek. Tyto
insekticidní tyčinky uvolňují účinnou látku do prostoru kolem kořenů a rostlina je společně s výživou nasává
do listů. Tím se stává pro molice, smutnice a mšice rostlina nepoživatelnou a po nasátí rostlinných šťáv škůdci
hynou. Díky pozvolnému uvolňování ochrání rostliny až tři měsíce.
Samozřejmě nejen škůdce a výživu je třeba na podzim a v zimě řešit. Důležitým faktorem přežití pokojovek je
i změna intenzity zálivky. V období s kratšími dny má přísloví „někdy méně znamená více“ své opodstatnění.
Rostliny nepotřebují zálivku tak často, proto s ní šetřete. Na to, jak poznat, kdy je třeba zalít, existuje
jednoduchý trik. Vezmete obyčejnou špejli a píchnete ji do substrátu – pokud na ní po vytažení ulpí zemina, je
substrát ještě dostatečně vlhký a není potřeba zalévat. Pokud vytáhnete špejli čistou, je čas na zálivku.
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KUCHYNĚ

ZÁZRAČNÉ
KLÍČKY A
MICROGREENS
Už jste slyšeli o Microgreens? Microgreens neboli mladé výhonky jsou v podstatě
jen další vývojovou fází klíčků, které už si dokážeme běžně vypěstovat a které se
objevují přibližně druhý až třetí den po namočení. Necháte-li klíčky dále růst,
stanou se z nich již pátý den malé zelené rostlinky – takzvané Microgreens.

 icrogreens obsahují více vitamínů
M
a minerálů

Co je na klíčcích a výhoncích tak zázračného?
Jsou plné vitamínů, minerálů, enzymů
a antioxidantů. Podle výzkumu provedeného
National Center for Biotechnology
Information obsahují výhonky v průměru
až devětkrát více vitamínů a minerálů než
dospělá zelenina. Jsou tak ideální k doplnění
energie, pomáhají udržovat stabilní hladinu
cukru a slouží jako prevence rakoviny
a dalších civilizačních chorob.

Jaká semínka klíčit?

Vyklíčit můžete nechat téměř cokoliv.
Mezi nejoblíbenější zeleninu patří třeba
brokolice, ředkvičky, červené zelí, rukola,
červená řepa, mrkev nebo čínské zelí pak
choi. Populární jsou ale také luštěniny
(čočka, fazole mungo, hrášek, cizrna)
nebo obilniny (špalda, ječmen, oves, proso,
rýže). V této formě navíc obsahují obilniny
minimum lepku a jsou vhodné také pro lidi
s bezlepkovou dietou.

Semínka
pro klíčení vybírejte
obezřetně, vyhněte se
hlavně chemicky mořenému
osivu a dejte přednost
bio kvalitě

Jak je konzumovat?

Abyste zachovali v rostlinkách všechny
vitamíny, nesmíte je tepelně upravovat.
Používejte je spíše na dozdobení a dochucení.
Hodí se především do salátů, smoothies,
na chleba s pomazánkou, na vaječnou
omeletu nebo třeba do polévky.

Můžete si je vypěstovat sami doma

V případě domácího pěstování máte kontrolu
nad kvalitou použitých semínek a můžete
si být jisti, že jsou opravdu bio. Navíc také
ušetříte spoustu peněz. A jak na to? Stačí
si pořídit klíčicí misku a do každého patra
rovnoměrně rozprostřít semínka, která
dvakrát denně prolejete vodou. Za dva
až tři dny by vám měly semínka vyklíčit
a za další dva tři dny by měly začít růst
malé zelené lístečky. Konzumovat je můžete
v kterékoliv fázi.
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Zahradní centrum Parkon,
Libice nad Cidlinou

SVATOVÁCLAVSKÉ
VINOBRANÍ V LIBICÍCH
23.–25. 9. 2022
Tradiční ochutnávka
stolních hroznů přímo v našem vinohradu
a košt vín i burčáku Vinařství Vajbar.

G

www.parkon.cz

NOVINKY

z našich
zahradních
center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

DÝŇOVÁNÍ V JINÉ
ZAHRADĚ

Hortiscentrum s.r.o.
Židlochovice

DÝŇOBRANÍ
V ŽIDLOCHOVICÍCH
Již 11. ročník oblíbeného
Dýňobraní se uskuteční
v sobotu 15. 10.
v zahradnickém centru
Hortis v Židlochovicích.
Vybrat si můžete
z dekorativních, jedlých
i halloweenských dýní,
zúčastnit se soutěže ve
vyřezávání dýní, pro děti
je připraveno malování
na obličej, diskotéka
a ohňostroj. Ochutnat
můžete sladké i slané
pokrmy z dýní, grilované
selátko nebo si opéct
špekáček.

G

DIKÉ spol. s r.o.

DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
V ZAHRADNICTVÍ DIKÉ
Zahradnické centrum
DIKÉ v Příšovicích pořádá
ve dnech 21.–24. září
vždy od 8 do 17 hodin
dny otevřených dveří.
Máte jedinečnou možnost
navštívit produkční
plochy a rovnou si vybrat
z ojedinělého sortimentu,
který zde sami pěstují, navíc
se slevou 10 %!

www.hortis.net

G

www.dike-centrum.cz

Arboretum Šmelcovna

ARBORETUM ŠMELCOVNA
VÁS ZVE NA PODZIMNÍ AKCE
8. 10. 2022 Dýňování
15.–16. 10. 2022 Výstava ovoce
a okrasných dřevin

G
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www.smelcovna.cz

Zahradní centrum Jiná
zahrada vás zve na tradiční
Dýňování, které se uskuteční
v Debři v sobotu 24. 9.
a v Chabařovicích v neděli
25. 9. vždy od 11 od 16 hodin.
Těšit se můžete na dlabání
halloweenských dýní,
ochutnávku dýňových
dobrot, pomazlit se můžete
se živými zvířátky a pro děti
je připraven skákací hrad.
Dýňováním vás provedou
pohádkové postavy.

G

www.jinazahrada.cz

Dělejte s námi svět krásnější

ABY TRÁVNÍKU
ANI MRÁZ NEUŠKODIL

• zvyšuje odolnost proti vymrzání
• udržuje trávník odolnější
proti sešlapu
• snižuje riziko napadení trav
houbovými chorobami

www.agro.cz

SEZNAM PRODEJEN

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Česká republika

Kvety.sk s.r.o.

Zahradní centrum Cílkovi

DIKÉ spol. s r.o.

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

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

www.dike-centrum.cz

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.sujan.sk

www.kvety.sk

www.zacen.cz

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

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

GardenMarket s.r.o.

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

www.gardenmarket.eu

Zahradní centrum Horní Počernice

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

SLOVFLÓRA, s.r.o.

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

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

Hortiscentrum s.r.o.

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

www.slovflora.sk

www.zahradapocernice.cz

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

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

www.hortis.net

www.zahradnictvomh.sk

www.parkon.cz

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

Horti Garden s.r.o.

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

Slovensko

www.zahradnictvomh.sk

Agroservis Stupava

www.jinazahrada.cz

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

Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

www.royal-garden.sk

GARDEN TEAM s.r.o.

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

www.malinkovic.cz

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

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

HadzimaPlant, s.r.o.

www.zahradnictvosadex.sk

www.garden-team.sk

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

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

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

www.smelcovna.cz

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.

www.hadzimaplant.sk

Školky Montano spol. 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

Isola Bella s.r.o.

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

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

www.skolky-montano.cz

www.isolabella.sk

www.zdn.sk

Zahradnické centrum Jelínek

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

www.zahradnictvi-jelinek.cz

Příšovice
Chabařovice

Zahradní a parková spol. s r.o.

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

Veltrusy
PRAHA

Mariánské
Lázně
Hořovice

www.zahradaml.cz

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice
Bytča

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany
Dobrá Niva

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

facebook.com/zahradnicentra.cs

|

Banská Bystrica
Kriváň

Levice
Žitavce

www.zahradnicentra.eu
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