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ZAHRADA SE
PROBOUZÍ

sněženky, rychlené cibuloviny,
předjarní dřeviny, proutí, orchideje

SEZÓNA

Které jméno je hezčí – česká
maceška, nebo slovenská
sirôtka? Abychom si to
nekomplikovali, ještě můžeme
směle použít i jméno violka.
Podobně zní její latinské jméno –
Viola, po našem pak hezky fialka.
Tyto něžné květy jara rozzáří každou
zahradu, parapet i okenní truhlík.
Je vděčná, skromná a rozhodnuta
neúnavně kvést mnoho týdnů.

Je trochu jako klaun, bavič
a estrádní umělec v jedné osobě,
i když je to vlastně rostlina. Patří
do velké rodiny vrb a celým
jménem se nazývá Salix integra
‘Hakuro Nishiki‘. Z odrůdového
jména je patrné, že se zrodila
v Japonsku, v Evropě bydlí od roku
1979. Vyznačuje se barevnou
proměnlivostí mladých výhonů
a snadným pěstováním.

Z aktuální nabídky

NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTER
TEXT A FOTO Pavel Chlouba

Vrba jíva –
Salix caprea ‘Kilmarnock‘
smutečně veselá vrbička
pro radost z jarní zahrady. Kdo
by se netěšil na jaro? Jedním
z jeho symbolů jsou květní
pupeny a hned poté i rašící
květy vrby jívy. Ta je však docela
mohutná a na běžnou zahradu
se nemusí vejít. Naštěstí nám
příroda nadělila i menší verzi
této krasavice – převislá odrůda
‘Kilmarnock‘ zabere minimum
místa a poskytne maximum krásy.
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Prunus laurocerasus ‘Novita‘
je dalším přírůstkem ve světě

bobkovišní (slovensky
vavrínovec). Není to ale jen tak
obyčejná rostlina. V jejích genech
se sešly některé velmi zajímavé
vlastnosti, například vysoká odolnost
a mohutný růst. Krásně vybarvené listy
na této odrůdě rychle přibývají, dá se
použít mimo běžných způsobů i jako
krásná a velmi nápadná solitéra.

Thuja occidentalis ‘Brabant‘ –
tento kultivar túje byl
poprvé představen v nizozemské
provincii Severní Brabant
v 80. letech minulého století.
Kultivar ‘Brabant‘ se vyznačuje
plynulým a spolehlivým růstem.
Důležitá je jeho vyrovnanost,
která z něj činí jednu z nejlepších
tújí pro pravidelně stříhané živé
ploty.

Jarní cibuloviny působí
na lidské duše jako antidepresiva
a opravdové zdroje potěšení.
Jedna etapa jarního radování
obvykle probíhá přímo
na zahradě, cibuloviny mohou ale
přinášet značnou dávku potěšení
i v interiérech, na balkónech
a terasách. Tam všude můžeme
rychlené cibuloviny hezky
naaranžovat a těšit se z barevné
krásy opravdových květů.

Miniaturní
rododendrony (azalky)
vytvářejí poměrně husté,
kompaktní keříky, které
v dospělosti bývají více široké
než vysoké. Od května do června
rozkvétají sice menšími, zato velmi
četnými květy v pastelových
barvách. Jsou skvělým doplňkem
k větším jehličnanům a často
i dominantními rostlinami
v zahradách asijského typu.

Erica darleyensis –

Jahody si sice můžeme
koupit v supermarketech
po celý rok, ale dobře víme, že
plodům jahod vyšlechtěných
pro dlouhou dopravu ze všech
dobrých vlastností zbyla už
jenom ta barva. Proto pěstování
jahod na zahradách zažívá
svou renesanci. Jejich chuť je
nenahraditelná a pozitivní účinky
na lidské zdraví obrovské.

vřesovec vždy dává více, než
Rostliny nesoucí zvláštní
jméno Hebe pocházejí z Nového
Zélandu. Přinášejí na zahradu
cosi zvláštního, neobvyklého.
Jsou to tvary, struktury i výrazná
barevnost jejich listů. Hebe
jsou rostliny stálezelené, takže
i v zimě zdobí, pokud na zahradě
neleží vysoká vrstva sněhu. Hodí
se i pro sesazování nádob a pro
výzdobu teras, hrobů i balkónů.

dostává. Nízký, polehlý keříček
přináší záplavu květů už mezi
prvními rostlinami. Jeho první
kvítky se často otevírají už na
podzim, ty ostatní hned, jak se
alespoň trochu oteplí. Květy
vřesovců jsou proto první
potravou čmeláků a později
i včel. Vřesovce jsou i velmi
vděčné rostliny pro výsadbu
jarních nádob.
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SEZÓNA

RYCHLENÉ CIBULOVINY
NEJSOU JEN NA ROK

JAKMILE INTERIÉR OPUSTÍ VÁNOČNÍ STROMEK, ODKVETE POINZÉCIE
I BRAMBOŘÍKY A Z OKEN ZMIZÍ SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ, ZDÁ SE BYT
NAJEDNOU PUSTÝ, PRÁZDNÝ A NEVESELÝ. ZA OKNEM JE JEŠTĚ ŠEDIVO
(V LEPŠÍM PŘÍPADĚ BÍLO) A MY PŘECE NETRPĚLIVĚ VYHLÍŽÍME PRVNÍ ZNÁMKY
JARA. ČÍM SI JEHO PŘÍCHOD USPÍŠIT? ZKUSTE RYCHLENÉ CIBULOVINY –
NARAŠENÉ NARCISY, HYACINTY, KROKUSY, MODŘENCE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÁM
V NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTRECH NABÍZÍME PRÁVĚ NYNÍ.
TEXT Jana Morávková
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FOTO PRO VOBIS, DREAMSTIME A IBULBS

Jak pečovat
o rychlené
cibuloviny?
 před umístěním
do vytápěného interiéru rostliny
aklimatizujte, např. v chladné
chodbě nebo garáži
 umístěte je na světlé, ideálně
chladnější místo – čím vyšší
teplota, tím rychleji odkvetou
 zalévejte střídmě, ale tak, aby
rostliny nepřeschly

Proč
rychlené cibuloviny
v zahradě
nekvetou?
Protože proces rychlení cibuli
většinou velmi vyčerpá, může se
stát, že v zahradě loni rychlené
cibuloviny nevykvetou. Nechte je
rok či dva sbírat síly, pak se znovu
dočkáte květů.

CO S NIMI PO ODKVĚTU?
 odkvetlé květní stvoly

odstřihněte (tvorba semen by
cibule zbytečně vysilovala), listy
neodstraňujte
 přeneste rostliny na chladné,

světlé stanoviště
 zalévejte a jednou týdně

přihnojte hnojivem
pro cibuloviny
 až listy začnou žloutnout,

přestaňte zalévat
 po zaschnutí listů (zatažení)

vyjměte cibule z půdy, očistěte
a skladujte v suchu a temnu
(např. v papírovém sáčku nebo
suché rašelině)
 začátkem podzimu vysaďte

do zahrady
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RÁSTLINY

Príbeh

snežienky
UŽ STE NIEKEDY POČULI O RASTLINKE, KTORÁ SA VOLÁ BÍBOLIENKA?
ALEBO VYSKOČILKA? ČI V ČEŠTINE PODSNĚŽNÍK? TO VŠETKO SÚ
STARÉ A TROCHU ZABUDNUTÉ MENÁ PRE RASTLINU, KTORÚ ISTE
DOBRE POZNÁTE. ALEBO ŽE BY NIE?

TEXT A FOTO Pavel Chlouba
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S

nežienka (česky sněženka) sa latinsky nazýva Galanthus. To slovo je
treba poznať, lebo práve z neho je
odvodené iné slovo – galantofília. K tomu
sa dostaneme ale až neskôr. Pohľad do
rodného listu snežienky je zaujímavý – dá sa
z neho vyčítať, že vo voľnej prírode existuje okolo 20 druhov, u nás sa však vyskytuje
iba jediný – snežienka jarná (Galanthus nivalis – česky sněženka podsněžník). Najväčšiu
populáciu snežienok môžeme obdivovať
v lužných lesoch, kde v predjarí často rozkvitá vo veľkých počtoch. Čím viac na juhovýchod od nás, tým viac druhov snežienok
sa dá v prírode dá nájsť. Naopak, smerom
na severozápad snežienok výrazne ubúda.
V príbehu týchto rastlín treba zdôrazniť,
že hlavné stopy vedú do Veľkej Británie –
rovnako dôležité je ale dodať, že tam vo
voľnej prírode nikdy nerástli. Tento fakt je
v dejinách snežienky zásadný.
Celkom neobvyklý vzťah Angličanov,
ale i Škótov, Írov a Welšanov k záhradnej
kultúre i samotným rastlinám spôsobil, že
z malej a nenápadnej byliny sa stala skoro národná rastlina. Je celkom možné, že
prvé snežienky na územie dnešnej Veľkej

´Spindlestone Surprise´

Británie doviezli už starí Rimania, ale za oficiálny termín vstupu snežienok na britské
ostrovy sa považuje až 16. storočie. Nenápadný vzťah ale prerástol do ozajstnej
lásky. V 19. storočí, keď lovci rastlín privážali do Británie okázalé botanické klenoty
z expedícií do Číny, Japonska, Južnej Afriky
či Oceánie, zrodil sa fascinujúci príbeh malej skromnej kvetiny, ktorá kvitne len pár
dní v roku a na prvý pohľad nič mimoriadne
neponúka. Anglická aristokracia pred snežienkou padla na kolená – a to nielen symbolicky, ale i v skutočnosti. Inak by nebolo
možné obdivovať jej krásu.
Jedným zo spúšťačov neobvyklého vzťahu Angličanov ku snežienke bola

´South Hayes´
pravdepodobne Krymská vojna, z polovice
19. storočia. Tá si ako každá iná vojna vybrala nejednu krutú daň, ale ponúkla civilizácii
aj jedno neobvyklé odškodné. Netreba
zdôrazňovať, že to bola snežienka. Objavili
ju britskí vojaci, ktorí strávili dlhú krymskú
zimu v prírode. S nástupom jari sa v blízkosti
ich táborov v hojnom počte začali objavovať nežné kvety snežienok. Boli to rastliny,
ktoré drsní chlapi zo svojej krajiny nepoznali. Fascinovaní nežnou krásou vykopávali z pôdy celé trsy a posielali ich domov,

Galanthus nivalis flore plena

svojim ženám, milenkám a matkám – ďalšie
už doviezli osobne pri návrate domov.
Od tých čias sa dovtedy nie príliš známa
rastlina stala symbolom odporu proti vojne. Snežienky sa dodnes v Británii sadia na
hroby vojakov a po vojakoch mnoho odrôd
aj získalo svoje meno.
Možno je to prekvapivé – aké že odrody môže mať snežienka, veď všetko sú to
malé kvietky bielej farby. To nepochybne
platí – hlavne pri pohľade na snežienku
z výšky. Ale ak si kľaknete na kolená, tak ako
anglická aristokracia spolu s bežnými záhradníkmi, uvidíte skoro neuveriteľnú vec.
Kvety snežienok sa v detaile líšia! Hlavným
znakom odlišnosti sú zelené kresby na bielych lupienkoch. Tie môžu mať rôzne tvary
i iné odtiene zelenej, či vzácne dokonca aj
žltej farby. Niektoré pôsobia obyčajne, iné
nevšedne krásne. Navyše, niektoré kvety
bývajú plné, inokedy sa jednotlivé snežienky môžu líšiť množstvom kvietkov na stopke, ich tvarom či veľkosťou. Angličanom
viac nebolo treba, takto sa zrodila vášeň,
ktorá dostala meno galantofília (voľne preložené – snežienkománia). Bolo to možno až trochu úsmevné, ale táto vášeň už
prekročila hranice Albiónu a rozhorela sa
v menšom merítku aj v Holandsku, Belgicku
či Nemecku. Snežienky sa stali predmetom
zberateľstva, výmeny i obchodu. Dnes
existuje už viac ako 2000 registrovaných
odrôd snežienok, ďalšie možno čakajú
v lužných lesoch na svoje objavenie. Tie
najcennejšie sa dokonca dražia na internetových aukciách. Úspešní dražitelia často
zostávajú v anonymite v strachu, aby múry
ich panskej záhrady kdesi na vidieku nepreliezol maskovaný lupič s lopatkou, v túžbe
získať ich zelený poklad.

Galanthus galatea
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DŘEVINY

Na rozhraní ZIMY A JARA
JEDNÍM Z HLAVNÍCH CÍLŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ ZAHRADY JE JEJÍ ATRAKTIVITA PO CO
NEJDELŠÍ OBDOBÍ ROKU. PRO TVŮRCE ZAHRAD BÝVÁ NEJVĚTŠÍM OŘÍŠKEM ZAŘÍDIT,
ABY BYLA DOSTATEČNĚ HEZKÁ V ZIMĚ I NA SAMÉM ZAČÁTKU JARA.
TEXT A FOTO Pavel Chlouba

P

ro tento efekt mají
zahradníci v rukávu
několik trumfů, i tak ale
platí, že tyto rostliny to mají
v životě trochu těžké. Ne snad
proto, že by jejich pěstování
nebo obstarání bylo obtížné.
Důvod je úplně jiný. V době, kdy
jsou tyto rostliny nejhezčí, totiž
ještě pořádně nezačala ta pravá
zahradní sezóna. Do plné síly se
tyto krasavice dostávají v čase,
kdy do zahradních center chodí
jenom málo lidí. Až vypukne
v zahradnictvích ten pravý
jarní ruch, tyto rostliny pomalu
odkvétají a přestávají být tak
nápadné, aby zaujaly na první
pohled. Proto jsme se rozhodli
představit vám alespoň některé
z nich.

LÍSKA S VĚTVIČKAMI
KLIKATÝMI
JAKO ABSTRAKTNÍ
OBRÁZEK
(Corylus avellana
‘Contorta‘)
je mutací naší klasické
lísky. Do vínku dostala
zajímavé geny, které způsobily
důsledné zkroucení větviček
i prolnutí listů. Díky této
skutečnosti je tento kultivar
krásný zejména v období zimy,
kdy jeho zkroucené větve
bez listů vyniknou nejlépe.
V předjaří zaujme navíc díky
rozvíjejícím se jehnědám,
které krásu této lísky ještě
podtrhují.

LÍSKOVNÍČEK SE ŽLUTOZELENÝMI
ZVONKOVÝMI KVÍTKY
(Corylopsis )
dostal své jméno podle lísky, ale nemá s ní žádnou
rodinnou souvislost, pouze jeho listy jsou jí docela
podobné. Větvičky lískovníčku ale vždy zůstávají jemné a něžné. Neroste příliš rychle, často
bývá širší než vyšší. Může dorůst do výšky kolem
dvou metrů. Potřebuje polostín, v dostatečně
vlhké půdě poroste i na slunném místě. Kvete velmi
brzy, obvykle ještě dříve než zlatice či kdoulovce.
Patří do čeledě vilínovitých, což vysvětluje jeho
velmi rané kvetení.
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BAREVNÉ KOBERCE VŘESOVCŮ (Erica )
můžete mít pro radost i na své zahradě, pokud nebydlíte
v oblasti s příliš vápenitou půdou a tvrdou vodou. Vřesovce jsou
kyselomilné rostliny, kterým se daří nejlépe v chudší, vlhké půdě
s podílem rašeliny a písku. Ocení slunné stanoviště, kde tvoří
bohaté stálezelené polštáře časem prorůstající do souvislých
koberců. Květy vřesovců se otevírají už v zimních dnech a vydrží
v závislosti na počasí kvést až do dubna. Rozkvetlé vřesovce
jsou skvělou první pastvou pro čmeláky i včely.

VOŇAVÁ A KRÁSNÁ KALINA BODNANTSKÁ
(Viburnum × bodnantense )
je výsledkem lidského snažení a intuice, neboť
vznikla záměrným zkřížením dvou jiných,
zdaleka ne tak krásných kalin. Stalo se tak
ve třicátých letech dvacátého století v zahradě
Bodnant ve Walesu. Od té doby se tato skromná
dřevina stala symbolem nastávajícího jara.
Rozkvétá velmi brzy, první květy se dokonce
mohou rozvíjet už na podzim, hlavní vlna kvetení
přichází podle počasí od února do začátku dubna.
Květy se objevují dříve než listy, proto kvetoucí
keřík září krásou už z dálky.

REFLEXNÍ KVĚTY TZV. JAPONSKÉ MERUŇKY
(Prunus mume ‘Benischidori‘)
jsou dobře vidět i z dálky či během šedivého předjarního
podvečera. Rozkvétá jako první z velké rodiny všech sakur,
třešní, slivoní a meruněk, které se na našich zahradách pěstují.
Zaslouží si dobré místo spíše ve vzdálenější části zahrady. Je
to totiž docela mohutný, poměrně široký a keř. Po odkvětu je
možné poměrně radikálně odkvetlé výhony zakrátit, čímž se dá
udržet trochu pod kontrolou.
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DREVINY

V

NA PRVÝ POHĽAD VŔBY PÔSOBIA
POMERNE OBYČAJNE, ALE JE TO ZDANIE,
KTORÉ KLAME. V RÁMCI TEJTO SKUPINY
NÁJDEME DREVINY SNÁĎ VŠETKÝCH
TVAROV, VEĽKOSTÍ I SPÔSOBOV VYUŽITIA.
V KRAJINE BÝVAJÚ VŔBY SÚČASŤOU
VLHKÝCH BIOTOPOV POZDĹŽ VODNÝCH
TOKOV. MEDZI VŔBAMI ALE NÁJDEME
I POMERNE KOMPAKTNÉ A OZDOBNÉ
KRÍKY VHODNÉ PRE BEŽNÚ SÚKROMNÚ
ZÁHRADU, DRUHY, KTORÉ VYNIKNÚ
NAŠTEPENÉ NA KMIENIKU A DOKONCA AJ
NÍZKE, MINIATÚRNE DRUHY, KTORÉ NÁJDU
UPLATNENIE PRI ZAKLADANÍ SKALIEK
ALEBO ZOSADZOVANÝCH NÁDOB.

Vŕby, vŕbky,
vŕbičky
TEXT A FOTO Pavel Chlouba
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yznať sa vo vŕbach a mať v ich
systéme poriadok nie je žiadna
hračka. Existuje totiž veľa prechodových skupín, ktoré nesú nejasné
rozlišovacie znaky, preto správne určenie
vŕb zvládnu obvykle iba špecialisti, ktorí
sa týmto rastlinám venujú dlhodobo. Pre
záhradných nadšencov ale našťastie táto
vec vôbec nie je dôležitá – stačí si vedieť dobre vybrať a správne sa o rastlinu
postarať.
Vŕby sú už od dávnej minulosti považované za trochu tajomné a mystické
dreviny. Z vŕby sa izolovala kyselina salicylová, ktorá dala vzniknúť liekom aspirínového typu. O liečivých vlastnostiach
vŕby vedeli už naši dávni predkovia. Vďaka
nim vzniklo okolo vŕby veľa mýtov a povestí. Vŕby sa využívali v rôznych rituáloch
i čarodejníckych obradoch. Nakoniec aj
jarná tradícia šibačky pomocou vŕbových
korbáčikov (česky pomlázky) má obsahový základ vo viere v magické vlastnosti
vŕby. Chlapci radi a ochotne uverili povesti, že riadna šibačka dá dievčatám kus
sily, vitality i sviežosti, ktorá je pre jarné
prútiky vŕby tak typická.

Vŕba dokáže
udržať tajomstvo
Potrebujete sa s niečím zveriť,
vyžalovať sa, alebo sa rozdeliť
o tajomstvo? Navštívte starú
vŕbu! Táto povesť vznikla
pravdepodobne už v 16. storočí,
už vtedy sa verilo, že je to práve
vŕba, ktorá sa dokáže vcítiť do
ľudských citových a intímnych
problémov, ktoré ďalej nikomu
nevyzradí.

Salix caprea
´Curly Locks´

Salix alba ´Tristis´
Z prechádzok okolo riek a potokov
vieme, že niektoré vŕby bývajú pravidelne orezávane tzv. na hlavu. Znamená to,
že v pravidelných intervaloch (1–3 roky)
bývajú všetky konáre odstránené v jednej
výške. Vďaka výborným regeneračným
schopnostiam vŕbam rýchlo narastú konáre nové. Takto vznikajú krásne, bútľavé vŕby v krajine. Podľa tohto modelu
pracujú aj niektorí záhradní architekti –

Salix lanata

Salix integra ´Hakuro Nishiki´

Salix alba
začína byť moderné vysádzať tieto typy
vŕb i do záhrad. V jarnom období sa ich
staré konáre odrežú a strom do podrastu
alebo k terase prepúšťa všetok na jar tak
vzácny slnečný svit. Naopak, v lete, keď
je vzácnejší tieň než priamy slnečný úpal,
tak tieto vŕby majú hotový bohatý systém
konárov.
Nízke plazivé a poloplazivé vŕby môžeme uplatniť pri plošných, zahustených
výsadbách na väčších plochách, často
i na svahoch ako výborné, rýchle a pomerne lacné riešenie pre zabezpečenie
protieróznych opatrení. Pre tento druh
výsadby môžeme použiť ľahko a rýchlo
rastúci druh Salix integrifolia ‘Pendula‘.
Pri vysádzaní vŕb by sme mali pamätať na
to, že zďaleka nie všetky druhy a kultivary
milujú a vyžadujú trvale mokrú pôdu. Sucho síce neznášajú, ale mnohým druhom
sa dobre darí v bežnej pôde s vyrovnaným vlahovým režimom. Je to aj prípad

Salix helvetica

Salix boyidii
obľúbených kultivarov s previsnutým rastom konárikov – Salix caprea ‘Kilmarnock‘
a Salix caprea ‘Curly Locks‘, ktoré dokážu
výborne prosperovať aj v bežných, nepodmáčaných pôdach.
Pestovanie vŕb je pomerne jednoduché. Bez ohľadu na to, aké majú nároky
na vodu, všetky potrebujú pre dobrý rast
slnečnú polohu a hlbšiu, aspoň stredne
bohatú pôdu. V prípade kultivarov pestovaných na kmieniku je veľmi dôležitý radikálny rez, alebo niekoľko slabších rezov
v priebehu sezóny. Previsnuté kultivary
sa vyplatí rezať na jar, hneď po odkvitnutí
veľmi intenzívne na 3–4 očká. Obľúbený
kultivar ‘Hakuro Nishiki‘ treba rezať minimálne dvakrát za rok, na jar a najneskôr
v auguste, aby potom narastené výhony
ešte stihli do zimy dobre vyzrieť. Zanedbanie rezu menších druhov vŕb vedie
k rýchlemu starnutiu drevín a k ich málo
atraktívnemu vzhľadu.

Salix integra ´Pendula´
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POKOJOVÉ ROSTLINY

Exotické krásky
trochu jinak

POKOJOVÉ ORCHIDEJE BYLY JEŠTĚ PŘED NĚKOLIKA LETY SKUTEČNĚ
EXOTICKÝM ZBOŽÍM A V PRŮHLEDNÝCH PLASTOVÝCH KRABIČKÁCH SE
PRODÁVALY JEJICH JEDNOTLIVÉ KVĚTY JAKO VZÁCNOST. DNES SE TYTO
VYTRVALÉ BYLINY Z ČELEDI VSTAVAČOVITÝCH POCHÁZEJÍCÍ Z TROPICKÝCH
OBLASTÍ S HORKÝM A MÍRNÝM KLIMATEM STALY SKUTEČNÝM HITEM MEZI
POKOJOVÝMI ROSTLINAMI A MOŽNÁ NECHYBÍ ANI U VÁS DOMA.

TEXT Jana Morávková

12

FOTO BBH

rchideje, které najdete v nabídce našich zahradních center,
jsou svým původem tropické
rostliny. Rostou epifitycky v korunách
stromů a přichytávají se na větve a kmeny
stromů pomocí vzdušných kořenů. Pahlízy
jako zásobní orgány pomáhají orchidejím
hospodařit s vodou. Z růžice jazykovitých,
řemenitých listů vyrůstají většinou vyšší
stvoly s květy poskládanými z okvětních
plátků tak, že jsou květy souměrné jen podle jedné osy. Každý rod má typické barvy a prošlechtěním vznikají další barevné
kombinace s různou kresbou uvnitř květů.
Před výběrem konkrétního druhu bychom už měli znát příští stanoviště orchideje. Existují totiž druhy určené do chladnějších místností, například Dendrobium,
Paphiopedilum či Coelogyne, jiné dávají
přednost místnostem s mírnou teplotou,
největší skupina si však přímo libuje v teplejších prostorách. Patří mezi ně vůbec
nejprodávanější pokojové orchideje –
Phalaenopsis, Vanda či Cattleya.
Obecně platí, že orchideje vyžadují
rozptýlené světlo, nesnášejí sluneční úpal,

Pro ilustraci
jsme k článku
zvolili tentokrát trochu
netradiční využití orchidejí.
Zdobit totiž můžou nejen
v pěstebních nádobách, ale
i ve skleněných klimatických
vázách nebo jako řezané
květy instalované v nasákavé
aranžovací hmotě nebo
ampulích.

a proto se umisťují na východní nebo západní okna. Teplota orchidejím vyhovuje
kolem 22 °C, vyžadují vysokou relativní
vzdušnou vlhkost, kterou zvyšujeme rosením celé rostliny a povrchu substrátu odstátou, měkkou vodou. Vyšší tvrdost vody
způsobuje tvorbu skvrn na listech. Vysoká
vlhkost vzduchu je základní podmínkou pro
pěstování orchidejí.
Zálivka závisí na druhu orchidejí, jisté
je, že ve vegetačním období musí být zem
v květináči stále trochu navlhlá a že zalévání musí být vždy rovnoměrné. Zaléváme
dešťovou, odstátou nebo přefiltrovanou
vodou, vhodná je zálivka vodou s příměsí vylouhované rašeliny. U mnoha druhů
orchidejí se v této vodě namáčí pouze
kořenový bal rostliny, nechá se důkladně okapat a vrátí se do druhého, krycího
květináče.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2020 | www.zahradnicentra.eu

13

V KUCHYNI

Zdravá zahrádka
za oknem

DOKUD JE JEŠTĚ ZA OKNEM NEVLÍDNO A POČASÍ MOC NELÁKÁ K PRACÍM NA
ZAHRADĚ, MŮŽEME SI MALOU UŽITKOVOU ZAHRÁDKU ZALOŽIT PŘÍMO DOMA,
V BYTĚ. A NEPOTŘEBUJEME K TOMU NIC ZVLÁŠTNÍHO, DOKONCE VYUŽIJEME
I ODPAD, KTERÝ BY JINAK SKONČIL V KONTEJNERU. NAVÍC SI VYPĚSTUJEME
ČERSTVÉ VITAMÍNY, KTERÝCH NENÍ NIKDY DOST.
TEXT Martin Klíma
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FOTO PRO VOBIS a Dreamstime
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Ke konzumaci jsou
vhodné klíčky všech
druhů luštěnin, čočka
klíčí nejrychleji, fazolky
é
mungo a sója mají vysok
výživové parametry.
Poněkud déle klíčí
obiloviny jako špalda,
nahý oves a třeba žito.
a
Velmi dobře klíčí semínk
,
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řči
ho
vojtěšky, řeřichy,
y.
sezamu i červené řep

Klíčky a mladé klíční rostliny jsou v poslední
době doslova hitem. Není divu, jsou zdrojem vitamínů A, C, D, E, K a řady B, obsahují vápník, fosfor,
hořčík a železo, ale i velmi cenné bílkoviny. Jsou
v nich potvrzeny látky, které zvyšují naši vitalitu, posilují imunitu a prodlužují náš život.
Kde se to v nich všechno bere? Při klíčení se
v semenech velmi rychle změní veškeré do
té doby spící hodnoty živin. Škroby a oleje se
během několika hodin přetvoří v aminokyseliny, tedy bílkoviny, enzymy a jednoduché cukry.
Objeví se vitamíny, například obsah vitamínu C se
během klíčení zvýší v semínku o 600 procent! Díky
těmto a mnoha dalším látkám se tak z nenápadného semínka začne klubat rostlinka a žije z nich do té
doby, než si vytvoří kořeny a začne jimi čerpat živiny
z půdy.
Během pár týdnů se v každé domácnosti nashromáždí množství papírových obalů od mléka či
jiných nápojů, které se pro naše účely budou výborně hodit – drží vlhkost a mají stálý tvar. Rozřízneme je na polovinu, ve spodní části uděláme malý
otvor a naplníme je substrátem. Ideální je speciální
substrát pro výsevy, protože neobsahuje semena
žádných plevelů, vystačíme si ale i s běžnou půdou,
kterou propaříme v cedníku nad párou nebo prohřejeme v mikrovlnné troubě. Místo tetrapakových
obalů můžeme samozřejmě použít i malé plastové
květináčky.
Semena nejprve propláchneme v sítku vlažnou
vodou, ta větší nebo s tvrdší slupkou můžeme nechat přes noc nabobtnat ve vodě. Pak je vysejeme
na povrch substrátu a zavlažíme, nejlépe rozprašovačem, a umístíme na teplé a světlé místo. Na několik dní překryjeme výsevy fólií, která udrží vlhkost,
a v případě potřeby zavlažujeme. Během několika
dnů začnou semena klíčit – nejprve se objeví zárodky kořínků a později i nadzemní části.
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DEKORACE

Oslava

proutí
KDYŽ SE ŘEKNE PROUTÍ, OBVYKLE SI PŘEDSTAVÍME TŘEBA DROBNÉ
VÝROBKY JAKO RŮZNÉ KOŠÍKY, NŮŠE ČI VYPLÉTANÉ MISKY A VÁZY.
PŘITOM EXISTUJE I VELKÉ PROUTÍ – RŮZNĚ SILNÉ VĚTVIČKY I VĚTVE
ZEJMÉNA DVOU RODŮ DŘEVIN – VRBY A LÍSKY. MŮŽEME JE SMĚLE VYUŽÍT
NA ZAHRADÁCH MNOHA TYPŮ, ZEJMÉNA PŘÍRODNÍCH, VESNICKÝCH ČI
UŽITKOVÝCH. OBĚ SKUPINY TĚCHTO LISTNATÝCH DŘEVIN PRAVIDELNÉ
SEŘEZÁVÁNÍ ZVLÁDAJÍ NA VÝBORNOU, ČASTO HO DOKONCE
POTŘEBUJÍ PRO SVŮJ ZDRAVÝ ŽIVOT.

TEXT A FOTO Pavel Chlouba

1

2

Z vrbového i lískového proutí můžeme mít
na zahradě drobné prvky potřebné pro každodenní život,
různé zástěny, obrubníky i praktické kryty. Umělci z vrbového
proutí vytvářejí dokonce úchvatné plastiky, často v nadživotních
velikostech. Možností, jak vytvořit na zahradě něco hezkého, je
hodně. Pokud o těchto věcech přemýšlíte, máme pro vás několik
inspirací, nebo alespoň zajímavostí ze světa proutí.

3

4

6

5

7

1 Proutěné zástěny lze pověsit přímo
na drátěný plot a vytvořit tak výborné
pozadí pro okrasný záhon. Za pomoci
tohoto prvku zahrada okamžitě získá
na kráse i na intimitě.
2 Z lískového proutí lze vyrobit i oporu pro
okrasný hrachor, ale stejně dobře se zde
dají pěstovat i jiné druhy rostlin, a to jak
užitkových, tak okrasných.

3 Z proutí lze při troše šikovnosti vytvořit
i různé klece vhodné pro popnutí
okrasnými rostlinami nebo některými
druhy zeleniny.
4 Lem cesty nebo přirozené oddělení
dvou sousedních pozemků z vrbových
proutků se může časem proměnit
na nepříliš nápadný živý plůtek.
5 Vymezení chodníčku z proutí je

velmi efektní, ale také hodně pracné
a materiálově velmi náročné.
6 Příklad zástěny kryjící nepříliš vzhledný
užitkový kout zahrady.
7 Poslední dobou jsou velmi oblíbené
i různé vrbové chýše pro dětské hry.
Pro tyto drobné zahradní stavby můžeme
použít i více druhů vrb, což samotné dílko
činí ještě zajímavějším.
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ZÁHRADA

Rozkvitnutá jar

AJ SKORÁ JAR V ZÁHRADE PONÚKA VEĽA MOŽNOSTÍ,
AKO SI ZÁHRADU ZÚTULNIŤ A VYCHUTNÁVAŤ SI UŽ PRVÉ
SLNEČNÉ LÚČE V ZÁHRADE.

TEXT A FOTO Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.

N

a jar sa odvďačí zakvitnú záhrada hlavne tým, ktorí nezabudli
na jeseň vysadiť cibuľoviny.
Tulipány, crocusy, narcisy či modrice
záhradu v spoločnosti iných jarných kvitnúcich kríkov premenia na voňavú a farebnú.
Ak chcete byť v predstihu, už túto
jar vysaďte do záhrady orgovány, zlatý
dážď, okrasné višne, čerešne, či jablone.
Nezabudnite na nenahraditeľnú vŕbu,
ktorá je symbolom jari a prebúdzajúcej
sa vegetácie.
A kto zabudol? V našich záhradných
centrách si môžete kúpiť rastliny v nádobách. Môžu vám skrášliť zátišie s lavičkou, môžete si nimi zútulniť terasu, stôl
či vchod do domu.
V dobe, keď v záhrade toho veľa nekvitne, vám aj takto kúpené rastliny môžu
dotvoriť milé a romantické posedenie
v záhrade.

Nebojte sa použiť farby a kombinovať živé s neživým. Aj záhradná
krhla či efektné ozdobné zápichy
budú veľmi pekne vyzerať v zobúdzajúcom sa záhone trvaliek. O to viac,
ak bude doplnený o vysadené jarné
byliny. Sviečky, staré nádoby, obrusy,
poháre či kanvice – využiť môžete
všetko. Správnou kombináciou farieb
rozjasníte aj tie najtmavšie zákutia.
Ideálne sú jemné pastelové farby jari
ako žltá, zelená, fialová, modrá.
A nezabudnite, že čím skôr si vysadíte jarné kvitnúce rastliny do záhrady, tým skôr vám budú robiť radosť
každú jar v záhrade.
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JAK NA TO

Tableta MÍSTO KVĚTINÁČE
TEXT Jana Morávková
FOTO Dreamstime

Patříte k tradicionalistům, kteří
vysévají každý rok do malých
misek a pak dvakrát přepichují?
Zkuste to letos jinak – pomocí
rašelinových tablet neboli jiffů.
V našich zahradních centrech
je prodáváme jednotlivě nebo
v praktickém balení po několika
kusech.

RAŠELINOVÉ TABLETY (JIFFY) jsou zajímavou pomůcku vhodnou nejen k předpěstování, ale také k zakořeněníní řízkovaných částí rostlin. Odpadá nutnost manipulace s pěstovanou rostlinou v rašelinové tabletě,
protože celou nabobtnalou tabletu, která už obsahuje
poměrně značný kořenový systém, jednoduše vsadíte
do větší nádoby nebo rovnou do fóliovníku či skleníku.
Pěstování sazenic s využitím jiffů zajistí rostlinám základní živiny, dostatek vápence a sníží nutnost časté
závlahy. Zároveň vyklíčeným sazenicím vytvoříme
optimální podmínky pro přesazování. Mladé
rostliny tak ochráníme před poškozením
kořenové soustavy při přesazování a napomůžeme rychlejšímu zakořeňování ve
volné půdě a časnější sklizni.

Jak na to?
Tablety vyskládáme do misky, zalijeme
vodou a počkáme, až nabobtnají.
Do vlhkého substrátu pak vyséváme
semena nebo zapichujeme řízky.
Jiffy umístíme do miniskleníčku nebo
přetáhneme fólií a podle potřeby
doplňujeme vodu tak, aby byl substrát
stále vlhký. Jakmile prorostou kořínky
ochrannou síťkou, vysadíme celý jiff
do půdy. Síťku neodstraňujeme, časem
se rozpadne.

20

Akce
ZAHRADNÍCH
CENTER
Zveme vás na návštěvu
jarních akcí do našich
zahradních center

ZAHRADNICKÉ
CENTRUM JELÍNEK,
Veltrusy
8. 3.
MDŽ – květinové pugéty
21.–22. 3.
VÍTÁNÍ JARA

ZÁHRADNÍCTVO SADEX,
PREŠOV
6. 3.
VÝSADBA A OŠETROVANIE
OVOCNÍN, OREZY
OVOCNÝCH STROMOV.
ZAKLADANIE VYVÝŠENÝCH
ZÁHONOV A ZÁHONOV
DROBNÉHO OVOCIA
(ČUČORIEDKY)
20.–24. 4.
FESTIVAL LETNIČIEK –
poradenstvo a možnosť
výsadby vlastných truhlíkov.
Ku každému vysadenému
truhlíku dodáme sponzorsky
Vitality komplex
25.–29. 5.
RUŽOVÉ A HORTENZIOVÉ
INŠPIRÁCIE – správne
založenie a starostlivosť
o ružové a hortenziové
záhony, ošetrovanie
a hnojenie
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NA NÁVŠTEVE

SPLNENÝ SEN
O ZÁHRADE

NA NÁVŠTEVE V TOMTO PREKRÁSNOM DOMČEKU SOM SA DOZVEDELA, ŽE JE
TO SPLNENÝ SEN MANŽELOV, KTORÍ SI NIELEN DOM, ALE AJ ZÁHRADU VYTVORILI
ÚPLNE SAMI LEN PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI. PANI PETRA JE SKVELÁ V NAVRHOVANÍ
A JEJ MANŽEL PLNÍ JEJ SNY TAK, AKO SI ICH ONA NAPLÁNOVALA. KEĎ SI POSTUPNE
DOKONČILI ÚTULNÝ A ŠTÝLOVÝ DOMČEK, NA RAD PRIŠLA ZÁHRADA. PRACUJÚ V NEJ
SPOLU A SPOLU TVORIA A VYLEPŠUJÚ VŠETKO, ČO SI NAPLÁNOVALI.

TEXT Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová, Isola Bella s.r.o.

FOTO Petra Nagyová

Z

ačiatky neboli ľahké, ako tvrdí
pani Petra, ale všetko má svoj
čas. Najprv dokončili interiér,
a už minulú jar sa pustili do spevnených
plôch okolo domu a následne záhrady.
Tu vidno, že domáci pochopili, že
neoddeliteľnou súčasťou záhrady je aj
terasa, spevnené plochy a je to istým
spôsobom prechod z interiéru domu do
voľného vonkajšieho priestoru. Samotná
terasa predstavuje priestor pre tvorenie a je akousi rozhľadňou do záhrady.
Táto záhrada je romantická s prvkami
Provence a tak, ako v interiéry aj vonku,
musí mať všetko svoje správne miesto.
Tehla ako dominantný prvok v interiéry je
použitá na terase aj v záhrade na zvýšených záhonoch. Na jar v záhonoch, ktoré
vedú v ladných prírodných líniách, rastú
tulipány, narcisy a koberce jarných skalničiek svojimi farbami hýria na ploche pred
terasou.

Aj keď je táto
záhrada v procese
a vývoji, už teraz nadchne
každého, kto vstúpi.
Očarí svojím pôvabom,
zladenými materiálmi,
farbami. Vidno v nej štýl
aj emóciu domácich a to
je to, čo má každý dom
či záhrada mať. Má byť
priestorom, kde budete
šťastní a spokojní,
a bude vyjadrovať vašu
predstavu o kráse.

V lete a celú sezónu v záhrade kvitnú
rozmanité kvety, okrasné trávy a neoddeliteľnou súčasťou sú hortenzie a ruže.
Predná časť domu pri vstupe je po
oboch stranách rovného chodníka lemovaná farebnou výsadbou a trávnikom.
Priamo pred oknom domu je záhon –
miniskalka, ktorá bola jediným vytúženým
snom pána domáceho. Dominantou tu je
céder a rôzne kosodreviny, ktoré sú dotvorené kameňmi tak, aby mierne zvlnili
reliéf.
Záhrada patrí aj dvom neoddeliteľným
priateľom a členom rodiny – psíkom. Ak
ich správne vediete, neuškodia záhrade,
naopak sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
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JAK NA TO

Předjaří NEJEN NA ZAHRADĚ

TEXT David Brom, ZC s.r.o.
FOTO archiv výrobců

Leden i únor jsou měsíce, kdy se nám do zahrady moc nechce.
I když poslední roky jsou některé dny v těchto měsících
prozářené sluníčkem a zimu nemusí úplně připomínat, zahrada
by měla odpočívat. Ne tak předvídavý zahrádkář, který
již začátkem ledna může vysévat papriky a třeba odrůdy salátů
vhodné pro rychlení.

Obecně je tento čas spojen s výsevem
a předpěstováním sazenic. Úspěšný výsev
je závislý na kvalitním osivu, ale zároveň
ho ovlivňuje i kvalita výsevního substrátu.
Pokud je substrát nepropařený, mohou
se v něm vyskytovat nebezpečné půdní
houby, které napadají krčky klíčních rostlin
a hned na začátku jejich života je výrazně
limitují nebo dokonce i zahubí. Doporučujeme proto pro výsev používat speciální
výsevní substrát, který neobsahuje žádné choroboplodné zárodky a výsledek je
pak zaručený.
Při
pikýrování sazenic je dobré
smíchat substrát se směsí
prospěšných
mykorhizních
hub přípravku Symbivit.
Houby
se
rychle navážou na kořeny
rostlin a pomáhají mladým sazenicím rozvíjet kořenový systém, využívat veškeré živiny obsažené v substrátu a mladé sazenice dokážou
dostat rychle do kondice. Jsou tak připraveny na pěstování ve skleníku nebo na záhon, pokud již přijde jejich čas. Tyto houby
pomáhají následně i po přesazení mladých
rostlin do volné půdy, snižují stres z přesazení. Díky kvalitnímu propojení s kořeny
rostliny se sazenice rychle ujmou a okamžitě začínají vegetovat. Dodávají mladým
rostlinám dostatek živin a zadržují v okolí
kořenů dostatečné množství vody, která
se pak z půdy hůře vypařuje. Zajistí tedy
i šetrné zacházení s vodou.
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Pokud byste se rozhodli nepoužívat
tyto inteligentní houby, je třeba například
u paprik počítat s tím, že je ohrožuje při pikýrování tzv. padání klíčních rostlin. Proto
je dobré substrát desinfikovat. Použijeme
přípravek Polyversum nebo Magnicur
Energy (dříve Previcur). Po přesazení substrát zalijeme roztokem Magnicur Energy,
který ho vyčistí a desinfikuje. Sazenice mohou poté nerušeně růst.
Skleník připravíme na nadcházející sezonu desinfekcí půdy dusíkatým vápnem.
Toto hnojivo dodá do půdy dostatečné
množství dusíku i vápníku a při jeho rozkladu vlivem vlhkosti dojde k vydesinfikování
půdy a likvidaci semen a zárodků chorob.
Po aplikaci dusíkatého vápna na záhony ve
skleníku zakryjeme povrch fólií
na tři týdny, aby
byla účinnost
co nejvyšší. Pak
je dobré vysít
několik semen
řeřichy, abychom se přesvědčili, jestli
již můžeme
do skleníků

sázet, případně vysévat. Pokud řeřicha
vyroste, je vše v pořádku. Když se objeví
deformované lístky, je dobré ještě alespoň
týden počkat, protože desinfekce stále
pokračuje.
V sadě provádíme řez jádrovin. Jakmile
vystoupají teploty
k 6 až 10 °C, můžeme provést desinfekci měďnatým přípravkem
Champion.
Při
rašení je vhodné
provést i předjarní
postřik proti přezimujícím
škůdcům přípravkem
Sanium Ultra (dříve
Decis Protech) v kombinaci s olejovým přípravkem
RockEffect. Tato směs
spolehlivě zbaví ovocné
dřeviny přezimujících stádií mšic, obalečů a píďalek,
které by pak začaly škodit
již v brzkém jaře.
Nezapomínáme
také
sledovat pupeny broskvoní. Pokud na nich registrujeme první náznaky zvětšení, provedeme druhý postřik přípravkem
Vitální broskev,
určeným pro boj
s
kadeřavostí
broskvoně. První
jsme totiž jistě již
udělali na podzim
při opadu listů
broskvoně.

PREDSTAVUJEME ČLENOV DRUŽSTVÁ

ZÁHRADY
DOBRÁ NIVA s.r.o.

Dobrá Niva

Mala som 33 rokov, keď som konečne
nazbierala guráž a so svojím bývalým
zamestnávateľom a terajším spoločníkom sme sa vydali na dobrodružnú
cestu a založili našu spoločnú záhradnícku firmu. Ja, absolventka záhradníckej fakulty, obor sadovníctvo krajinárstvo (teraz záhradná architektúra)
v Lednici na Morave, s jedenásťročnou záhradníckou praxou, a on, od
„teenagera“ pestovateľ a objavovateľ
sveta vodných rastlín, lekien, trvaliek,
byliniek, zeleniny a mnohých ďalších
krásnych rastlín.
Keďže firmu sme založili v roku 1999, máme
za sebou 20 rokov – vek dospelého človeka. A čo sa nám podarilo robiť a urobiť pre
vás, našich zákazníkov? To pekné záhradníctvo za Dobrou Nivou, 13 km južne od
Zvolena, smer Krupina – Šahy. Je to „naša
srdcovka“, dúfam a verím, že aj vaša. Snažíme sa a usilujeme sa hlavne pre vás, našich
zákazníkov.
V minulom roku 2019 sme pre vás otvorili záhradné centrum v Banskej Bystrici
na Zvolenskej ceste 31 (areál Stavebniny
Garaj), keďže chceme byť bližšie k vám. Náš

zámer je poskytnúť vám celoročný servis,
vrátane dušičkovej a vianočnej sezóny.
Už počas zimných dní pre vás pripravujeme
a plánujeme nasledujúcu záhradnícku sezónu a s príchodom prvých jarných dní, sem
tam ešte aj mrazivých, ako sa život prebúdza
v prírode, tak aj u nás to vypukne. A my sme
pripravení vám ponúknuť čo možno najširší
sortiment všetkého, čo súvisí so záhradou.
Nájdete u nás: Stromy, listnaté aj ihličnaté
kry, dreviny pre živé ploty, rododendrony
a iné vresoviskové rastliny, vždyzelené
rastliny, ruže, popínavé rastliny, ovocné
dreviny, drobné ovocie, jahody, trvalky,
trávy, vodné rastliny, lekná, sadbu zeleniny, bylinky, letničky a balkónové rastliny,
sezónne rastliny (chryzantémy, sirôtky, ...),
cibuľoviny, semená, trávne osivá, substráty, hnojivá, prípravky na ošetrovanie rastlín, kvetináče z plastu aj keramiky, náradie,
prútený tovar, ... Rastliny ponúkame vo
veľmi širokom sortimente z našej produkcie, od našich slovenských pestovateľov, aj z dovozu, nájdete u nás aj menej
obvyklé a raritné druhy. Naše rastliny sú
zdravé, ošetrované a dobre živené. Sledujeme nové trendy v záhradníctve, preto u nás vždy nájdete aj zaujímavé novinky.

Ďalšou činnosťou našej firmy je pestovanie rastlín v našom záhradníctve v Pliešovciach, so zameraním sa na trvalky a vodné
rastliny, ale aj okrasné listnaté a ihličnaté
dreviny a drobné ovocie. Naše záhradníctvo sa nachádza v náročných klimatických
podmienkach Pliešovskej kotliny. Rastliny
pestujeme na vonkajších plochách, takže
sú odolné a vhodné pre klimatické podmienky Slovenska. Rastliny pestujeme
v špeciálnych substrátoch z najkvalitnejšej hrubo vláknitej rašeliny. Používame
hnojivá s postupným uvoľňovaním živín.
Takto môžeme ponúknuť na trh kvalitné,
otužilé a vyrovnané rastliny. Naše rastliny
ponúkame v záhradnom centre v Dobrej
Nive a v Banskej Bystrici. Môžete ich nájsť
aj v mnohých záhradných centrách na
Slovensku i v Českej republike.
Mám za sebou aj dlhú kapitolu navrhovania
a realizácií záhrad, vodných prvkov a ďalších sadových úprav a nie je vylúčené, že sa
k tomu opäť vrátim, lebo ma to ešte stále
baví.
Baví nás záhradníctvo, verím, že aj vás.
Tešíme sa na vašu návštevu v záhradných
centrách v Dobrej Nive a v Banskej Bystrici.
Ing. Anna Turčanová
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www.nohelgarden.cz
NOHEL GARDEN a. s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš
Tel.: +420 318 533 532
E-mail: office@nohelgarden.cz
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1,5 cm
1,51,5
cmcm
1,5 cm
8791vp

8735vd
Výsevný pásek s osivem / Výsevný pásik
s osivom / Taśma wysiewająca z ziarnem
siewnym / Vetőmag szalag / Saatstreifen
mit Saatgut / Seed strap

8787vp

NAOMI

LADA

LENTO
LADA

SAHIM

8755vd

LENTO

Šalát hlávkový

Výsevný pásek s osivem
/ Výsevný pásik
s osivom / Taśma
wysiewająca z ziarnem
siewnym / Vetőmag
szalag / Saatstreif
en
mit Saatgut / Seed
strap

/ Sałata siewna

/ Fejes saláta

Lactuca sativa

/ Kopfsalat /

8757vd

Ocimum basilicum

A
ALBDRA
SAN

NANATA
MOLAD

rana L., Ment
Majorán, Mäta,
ha, Rosmarinu
Rozmarín / Majera
s officinalis
nek, Mięta, Rozma
Rozmaring /
Majoran, Minze,
Rosmarin / Marjor ryn / Majoránna, Menta
,
am, Mint, Rosem
ary

Bazalka
7

3x2 m

Výsevný disk s osivem / Výsevný
disk
s osivom / Tarcza wysiewająca
z ziarnem
siewnym / Vetőmag korong
/ Saatscheibe
mit Saatgut / Seed disc

Bazalka / Bazylia / Bazsalikom / Basilikum / Basil

pásik
nýnýdisk
/ Výsev
s osivem/ Výsev
ziarnemm
páseks osivem
wającaazzziarne
Výsevný disk
wysiewając
cheibne
Taśmawysie
Saatstreife
osivom//Tarcza
ssosivom
szalagg//Saats
koron
/ Vetőmag
siewnym
strap
ut / Seed disc
mit Saatg

DARINA

Lettuce

L.

Salát hlávkový
ý pásik
s osivem / Výsevn
m
Výsevný pásek wysiewająca z ziarne
s osivom / Taśma ag szalag / Saatstreifen
siewnym / Vetőm strap
/ Seed
mit Saatgut

7

Výsevný disk
s osivem / Výsevn
s osivom / Tarcza
ý disk
wysiewająca
siewnym / Vetőma
z ziarnem
g korong / Saatsch
mit Saatgut /
eibe
Seed disc

TRAPER
Výsevný pásek s osivem / Výsevný
pásik
s osivom / Taśma wysiewająca
z ziarnem
siewnym / Vetőmag szalag
/ Saatstreifen
mit Saatgut / Seed strap

9vd
8735vp
879

Daucus carota L., Raphanus sativus L., Lactuca sativa L.

Mrkev, Redkvicka, Salát
8798vp

Výsevný disk s osivem / Výsevný disk
s osivom / Tarcza wysiewająca z ziarnem
siewnym / Vetőmag korong / Saatscheibe
mit Saatgut / Seed disc

Výsevný pásek
s osivem / Výsevn
s osivom / Taśma
ý pásik
siewnym / Vetőmawysiewająca z ziarnem
g szalag / Saatstr
mit Saatgut /
eifen
Seed strap

LENTO

8767vp
8795vp

Mrkva, Reďkovka, Šalát / Marchew, Rzodkiewka, Sałata / Sárgarépa, Retek,
Saláta / Möhre, Radieschen, Salat / Carrot, Radish, Salad

Výsevný pásik m
s osivem /
ziarne
Výsevný pásek wysiewająca z
treifen
Taśma
s osivom /
szalag / Saats
/ Vetőmag
siewnym
ut / Seed strap
mit Saatg

8781vp

7

3x2 m

ALBA

8745vd

Origanum majo

8753vd

Výsevný disk s osivem
/ Výsevný disk
s osivom / Tarcza
wysiewająca z ziarnem
siewnym / Vetőmag
korong / Saatsche
mit Saatgut / Seed
ibe
disc

ý disk
s osivem / Výsevn z ziarnem
Výsevný disk
wysiewająca
heibe
s osivom / Tarcza ag korong / Saatsc
Vetőm
siewnym /
t / Seed disc
mit Saatgu

7

ASTRA

BOHEMIA

FEST

áta, Rozmarýn

Majoránka, M

3ks
EVATO
LEN

3ks

Výsevný disk pro jednoVýsevný pásek pro jedno1,5 cm
duchý a přesný výsev osiv. Položte
duchý a přesný výsev osiv. Připravte
Výsevný disk
Výsevný pásek
výsevný disk do květníku se zeminou
pro jednoduchý a přesný
pro jednoduchý a přesný
v půdě mělkou brázdičku. Pásky
výsev osiv.
nebo na připravený záhon. Překryjte
výsevný disk výsev osiv. Položte
v půdě mělkou
Připravte
oddělte a rozviňte. Položte pásek
do
1
disk 0,5 cm vysokou vrstvou zeminy.
nebo na připrave květníku se zeminou
oddělte a rozviňte.brázdičku. Pásky
1
do připravené brázdičky a zahrňte
půda vyschnout. Díky optimálnímu
ný záhon.
Během vzcházení osivo pravidelně zalévejte, po dobu klíčení a růstu nesmí
po dobu klíčení a růstu nesmí půda
Položte pásek
disk 0,5 cm
Překryjte
do připrave
1,5 centimetrovou vrstvou zeminy. Během vzcházení osivo pravidelně zalévejte,
vysokou
né brázdičk
množství osiv v disku není potřeba rostliny jednotit (protrhávat).
jednotit (protrhávat).
y a zahrňte
1,5 centimet
Během vzcházen vrstvou zeminy.
1,5 cm
cm
vyschnout. Díky optimálnímu množství osiv v pásku není potřeba rostliny
rovou vrstvou
í osivo pravideln
do kvetináča so zeminou alebo
zeminy. Během
množství osiv
vyschnout.
ě zalévejte, po
Výsevný disk na jednoduchý a presný výsev osív. Položte výsevný disk
brázdičku. Pásiky oddeľte
v disku není
Díky optimáln
Výsevný pásik na jednoduchý a presný výsev osív. Pripravte v pôde plytkú
dobu klíčení
klíčenia osivo pravidelne zalievajte,
potřeba rostliny
ímu množstv vzcházení osivo pravideln
klíčenia
a růstu nesmí
na pripravený záhon. Prekryte disk 0,5 cm vysokou vrstvou zeminy. Počas
jednotit
í osiv
ě zalévejte
0,5 cm
1,5
pripravené brázdičky a zahrňte 1,5 centimetrovou vrstvou zeminy. Behom
do
pásik
v
půda
Položte
pásku
(protrhá
Výsevný disk
rozviňte.
a
,
Výsevný
vyschnout.
po
osív v disku nie je potrebné rastliny
není
dobu klíčení
vat).
potřeba rostliny
pásik na jednodu
na jednodu
Vďaka optimálnemu množstvu osív
počas klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť. Vďaka optimálnemu množstvu
Díky optimáln
na pripravený
a růstu nesmí
a rozviňte.
jednotit (protrhá
osivo pravidelne zalievajte, počas klíčenia a rastu nesmie pôda vyschnúť.
1
1
chý a presný
ímu
půda
záhon. Prekryte chý a presný výsev
Položte pásik
vat).
výsev osív.
osív. Položte
jednotiť (pretrhávať).
2
počas klíčenia
do pripravené
osivo pravideln
disk 0,5 cm
2
v pásiku nie je potrebné rastliny jednotiť (pretrhávať).
výsevný disk
a rastu
brázdičky a zahrňte Pripravte v pôde plytkú
e zalievajte,
do kvetináča
jednotiť (pretrháv nesmie pôda vyschnúť vysokou vrstvou zeminy.
počas klíčenia
pásiku nie je
tarczę wysiewającą w donicy
brázdičku.
1,5 centimet
płytką bruzdę w glebie.
so zeminou
. Vďaka optimáln
potrebné rastliny
Počas klíčenia
Tarcza wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. Umieścić
ať).
a rastu
Pásiky
rovou vrstvou
Taśma wysiewająca umożliwia łatwy i dokładny wysiew. Przygotować
alebo
osivo pravideln
jednotiť (pretrháv nesmie pôda vyschnúť
Podczas kiełkowania nasion reguzeminy. Behom oddeľte
emu množstv
1,5 cm warstwą ziemi.
e zalievajt
z ziemią lub na przygotowanej grządce. Przykryć tarczę 0,5 cm warstwą ziemi.
.
u
i rozwinąć taśmy. Umieścić taśmę w przygotowanej bruździe i przykryć
ať).
Oddzielić
osív
Vďaka
Taśma
klíčenia
v
e,
Tarcza wysiew
disku
optimáln
wysiew
nie je potrebné
Dzięki odpowiednio dobranej ilości
w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.
emu množstv
ająca
Oddzielić i rozwinąć ająca umożliwia
z ziemią lub
larnie je podlewać, aby gleba nie wyschła w trakcie fazy kiełkowania i wzrostu.
rastliny
Podczas kiełkowania nasion regularnie podlewać, aby gleba nie wyschła
u osív v
na przygotowanej umożliwia łatwy i
łatwy i dokładny
przerywać (przerzedzać).
1,5
0,5 cm
Podczas kiełkowa taśmy. Umieścić
larnie je podlewa
nasion na tarczy nie trzeba później roślin przerywać (przerzedzać).
grządce. Przykryć dokładny wysiew.
wysiew.
Dzięki odpowiednio dobranej ilości nasion w taśmie, nie trzeba później roślin
taśmę
Przygotować
Umieścić tarczę
tarczę 0,5 cm
Dzięki odpowie nia nasion regularnie podlewa w przygotowanej bruździe
nasion na tarczy ć, aby gleba nie wyschła
korongot egy földdel teli
płytką
wysiewa
barázdát a talajban! A szalawarstwą ziemi.
2
2
w trakcie fazy
Vetőmag korong az egyszerű és pontos vetéshez. Helyezze a vetőmag
dnio dobrane
nie trzeba później
Vetőmag szalag az egyszerű és pontos vetéshez. Készítsen egy sekély
ć, aby gleba
i przykryć 1,5 bruzdę w glebie.
Podczas kiełkowa jącą w donicy
kiełkowania
j ilości nasion
cm vastag földréteggel! Csírázáskor
3
nie wyschła
roślin przerywa
a barázdába, és fedje le 1,5 cm vastag
3
w taśmie, nie
virágcserépbe, vagy az előkészített virágágyásba! Fedje le a korongot 0,5
w trakcie fazy cm warstwą ziemi.
gokat különítse el egymástól és göngyölje szét azokat! Helyezze a szalagot
Vetőma
Vetőma
ć (przerzedzać). i wzrostu. Dzięki odpowie nia nasion regutrzeba później
kiełkowania
kiszáradnia. A korongon lévő vetőmag
a földnek nem szabad kiszáradnia.
dnio dobrane
gokat különítse g szalag az egyszerű és
virágcserépbe, g korong az egyszerű
roślin przerywa
rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben a földnek nem szabad
földréteggel! Csírázáskor rendszeresen öntözze a magokat, növekedés közben
j ilości
pontos vetéshez
és pontos vetéshez
vagy az előkészít
ć (przerzedzać). i wzrostu.
el egymástól
egyelése.
földréteggel!
rendszeresen
és göngyölj
. Készítsen
mennyiségnek köszönhetően szükségtelen a növények egyelése.
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VÝSEVNÉ PÁSKY

 disky o průměru 8 cm jsou vhodné pro pěstování v pěstebních nádobách
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1. Grenad

 pásky v délce 2 m jsou baleny po třech v jednom sáčku
 pásky a disky jsou vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů

 jednodruhové osivo nebo kombinace 2 či 3 druhů popř. odrůd zeleniny a bylinek
 rostlinky není třeba jednotit a protrhávat
 optimální počet semen s předurčenou vzdáleností mezi semínky
 pro snadný, rychlý a přesný výsev

OSIVO VE VÝSEVNÝCH
PÁSCÍCH A DISCÍCH

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

ZAHRADNÍ CENTRUM
HORNÍ POČERNICE

Praha

Je tomu již sedm let, před námi osmá
zahradnická sezóna pod názvem
Zahradní centrum Horní Počernice. Na
místě o ploše 9 000 m2 na východním
kraji Prahy se nám daří provozovat
zahradní centrum, které si oblíbili lidé
i firmy v širším okolí Horních Počernic,
ale i zákazníci, kteří k nám jedou třeba
přes celou republiku.
V roce 2013, kdy jsme začínali, to nebylo
lehké. Neměli jsme zkušenosti, know-how,
finance. Nechyběla nám ale velká chuť,
energie, čas a nápad udělat něco, co si lidé
oblíbí, kam se budou vracet a z čeho budeme
mít radost. Začali jsme s prodejem rostlin,
okrasných i ovocných. Nechyběl sortiment
zahradnických potřeb a pár dekorací.
Inspirace přicházela z Holandska a Itálie,
kde jsme navštěvovali zahradní centra,
která přetékala zbožím, navíc byla pěkná,
zastřešená a parkoviště samozřejmě plná
zákazníků.
Poháněni tímto západním větrem jsme se
snažili podobné centrum budovat i u nás.
Vždy jsme se snažili zákazníkům vytvořit
pěkné inspirativní prostředí, kde se budou
cítit dobře, kde budou mít klid a nápady

pro jejich zahrady i obývací pokoje. Naším
stálým sortimentem jsou okrasné rostliny,
od trvalek, pokojových květin až po XXL
stromy a zahradní bonsaje. Specializujeme
se na dřeviny na živé ploty, naše nabídka
patří v této oblasti k nejširším v celé České
republice. Tyto rostliny dokážeme v sezóně
dopravit i do druhého dne po celé republice.
Zákazníci se u nás mohou spolehnout na
široký sortiment zahradnických potřeb
a zahradního nářadí.
V posledních třech letech jsme přistavěli
kryté plochy o ploše 700 m2, kde zákazníkům
nabízíme stále více dekorací. Nakupujeme je
každý rok u našich zahraničních dodavatelů
v Holandsku a Německu. Díky tomu můžeme
nabídnout stále nové, nevšední, originální
a trendy produkty. Vrcholem sezóny je
vánoční prodejní výstava, kterou připravuje
kolega Vlastislav Velínský s týmem kolegyň
a kterou navštíví každý rok několik tisíc
stálých i nových zákazníků.
Do našeho sortimentu také každoročně
zařazujeme nové farmářské výrobky, ovoce
a zeleninu z našeho regionu. Na konci
roku 2019 jsme získali silné dodavatele na
dárkové a papírenské zboží a můžeme tak
být spolehlivým partnerem i v tomto oboru.

Máme v plánu neusnout na vavřínech
a získávat stále nové zákazníky tím, že pro ně
budeme dělat vždy něco navíc. Dál budovat
hezké inspirativní prostředí, s velkým
výběrem kvalitního zboží a v neposlední
řadě pokračovat v tom, co mne těší nejvíce –
mít kolem sebe kolegy a kolegyně, které
jejich práce baví, jsou ochotní a usměvaví,
plni nápadů a pozitivní energie. Za to jim
mnohokrát děkuji.
Jan Drápalík
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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

SEZNAM PRODEJEN

Příšovice
Chabařovice
Veltrusy
PRAHA

Mariánské
Lázně
Hořovice

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice
Dolný Kubín

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Banská Bystrica

Skačany
Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

Zahradní centra CS je profesní sdružení
fyzických a právnických osob z České
republiky a Slovenska, které se zabývají
prodejem celého zahradnického
sortimentu s důrazem na rostliny
a služby v oboru.
Spojuje nás jeden profesní zájem:
nabídnout svým zákazníkům nejlepší

Dobrá Niva
Levice
Žitavce

služby nejen v oblasti prodeje živých
rostlin, semen, zahradnických potřeb
a pomůcek, ale také při tvorbě vlastní
zahrady.
Název Zahradní centra CS odráží
skutečnost, že kromě českých
zahradních center jsou členy také
zahradní centra ze Slovenska. Všichni

naši členové se musejí prokázat
odborností, zaručenou kvalitou
a českou, respektive slovenskou tradicí.
U každého z nás najdete něco navíc,
ovšem s velkým sortimentem rostlin,
substrátů, hnojiv či zahradnických
potřeb budete spokojeni u každého
z nás.

Česká republika

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.

Hortiscentrum s.r.o.

687 12 Kněžpole ev. č. 1
Tel.: +420 739 238 145

– Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
– Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

www.gardenmarket.eu

www.hortis.net
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474

www. jinazahrada.cz

Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

Malinkovič – zahradní centrum

Školky Montano spol. s r.o.

Zahradní a parková spol. s r.o.

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

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808

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

www. jinazahrada.cz

www.malinkovic.cz

www.skolky-montano.cz

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

www.smelcovna.cz

www.zahradaml.cz

Zahradnické centrum Jelínek

Zahradní centrum Cílkovi

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

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

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

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

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum Parkon

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

www.parkon.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz

www.zahradapocernice.cz

www.zacen.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

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

HadzimaPlant, s.r.o.

Isola Bella s.r.o.

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

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

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

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Záhradníctvo Horváth

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

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

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

www.agro-servis.sk

www.sujan.sk

www.hadzimaplant.sk

www.isolabella.sk

www.slovflora.sk

www.zahradnictvomh.sk
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Záhradníctvo ROYAL GARDEN
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 905 871 266

www.royal-garden.sk

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

www.zahradnictvosadex.sk

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

www.zahradnictvovano.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs

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

www.zdn.sk
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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

působí preventivně proti padání vyklíčených rostlin
urychluje zakořeňování a podporuje zdravý růst
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