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Stalo se
Vážení zákazníci, čtenáři TIPu,

dovolte mi, abych vám jménem obchodního druž-
stva Zahradní centra CS na začátku roku 2015 po-
přál mnoho zdraví, štěstí a úspěchu v nadcházejí-
cím roce.

Stejně jako v uplynulých letech budeme i letos vy-
dávat časopis TIP zahradních center, ve kterém vás 
budeme informovat o novinkách na trhu, radit vám, 
co a kdy dělat na vašich zahradách v jednotlivých 
ročních obdobích.

Jistě pro vás není jednoduché orientovat se v široké 
nabídce výrobků na trhu, které seženete v mnoha 
hobby marketech, které u nás rostou jako „houby 
po dešti“. Vždyť i v obchodech, které dříve nabízely 
výhradně potraviny, dnes najdete pestrou nabídku 
potřeb pro zahrádkáře. Pro nás zahradníky – ob-
chodníky je to obrovská konkurence, která nás mo-
tivuje ke zkvalitnění naší nabídky i služeb. I v letoš-
ním roce se proto budeme snažit nabídnout vám co 
nejširší sortiment rostlinného materiálu i ostatních 
výrobků v co nejlepší kvalitě.

Klademe důraz na komunikaci se zákazníkem, sna-
žíme se poradit a nabízet alternativy výběru, doplnit 
informace o nabídce všech produktů potřebných 
ke zdárnému růstu rostliny. Jsme si vědomi faktu, 
že jen zdárný výsledek povede k dalšímu rozvíjení 
vašeho zájmu o zahrádkaření, úpravu zahrad kolem 
vašich domů, sezónní výzdobu balkónů a teras. Pro 
ty z vás, kteří mají možnost „vyřádit se“ pouze v in-
teriéru, nabízíme samozřejmě velký výběr bytových 
dekorací, květinových vazeb a pokojových rostlin. 
I nadále budeme pokračovat v proškolování a vzdě-
lávání našich pracovníků, čerpání inspirací a zkuše-
ností v zahraničí a sledování nejnovějších trendů.

Rádi bychom navázali na pořádání akcí v jednotli-
vých zahradních centrech jako je například Zahájení 
jara, Dýňování, Zahájení adventu a další. Letos při-
pravujeme soutěž o Nejhezčí truhlík, jehož pěstitel 
bude odměněn. Ve spolupráci s našimi dodavateli – 
pěstiteli chystáme více prezentačních dní spojených 
s odborným výkladem. Poznatky z našich zahranič-
ních cest vám budeme letos přinášet reportážní for-
mou. Budeme se snažit o to, aby byl časopis TIP 
stejně oblíbený a mizel z našich pultů stejně rychle 
jako v letech minulých.

Jménem všech členů obchodního družstva Zahradní 
centra CS vám přeji úspěšnou zahradnickou sezónu, 
bohatou sklizeň a spoustu inspirace při čtení našeho 
časopisu.

Ing. Pavel Kutílek
předseda představenstva 
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Čtyřlístek – zahradní centrum s.r.o.: 
Výstava kaktusů v Brně 31. 5. – 8. 6. 2014 

Někteří milovníci rostlin se specializují na pěs-
tování jejich konkrétních druhů. Mezi opravdu 
vášnivé specialisty a sběratele patří kaktusáři. 
V Brně jsou soustředěni do klubu „Astrophy-
tum Brno“ a již 20 let spolupracují se Čtyřlíst-
kem – zahradní centrum, v jehož prostorách 
každoročně konají své výstavy. V roce 2014 
uplynulo jubilejních 90 let od založení klubu 
(expozice byla doplněna výstavou pokojových 
rostlin a exotického ptactva). 

Čtyřlístek – zahradní centrum s.r.o.: 
Dýňování – Podzimní den ve Čtyřlístku 
4. 10. 2014

Již tradicí se stalo dýňování, které každoročně 
probíhá jednu z říjnových sobot. Děti i dospělí si 
mohou domů dýni zakoupit, nebo pod vedením 
instruktorů na místě vyřezat. Akce je doplněna 
o bohatý program nejen pro děti – divadélko, 
trampolína, soutěže, strašidelný dům a balónko-
vá show, ale i dospělí zde jistě najdou vhodnou 
aktivitu – relax, občerstvení, opékání špekáčku, 
ochutnávka polévky z dýně Hokkaido, poslech 
živé hudby, ukázky podzimních dekorací a va-
zeb… Nebo získají od promotérů dodavatelských fi rem informace o no-
vých produktech a jejich použití, podzimním hnojení, ochraně rostlin a za-
zimování zahrad. 

Tvorsad Trnava: Ochutnávka jabĺk 21. 11. 2014 
Jednou z mnohých akcií a aktivít, ktoré počas roka usporadúva fi rma Tvor-
sad Trnava, je aj Ochutnávka zimných odrôd jabĺk v areáli Záhradného 
centra fi rmy Tvorsad. Z počiatočnej akcie sa už po štvrtom roku v Tvor-
sade stala tradícia, kedy sa spoločne stretávajú odborníci z verejných kru-
hov, priatelia záhrady a milovníci ovocia z našich zemepisných šírok. Celá 
akcia totiž nie je len o ochutnávke, ale i o stretnutí ľudí, ktorí sa radi vidia 
a majú si stále čo povedať, nielen z okruhu odborných tém. O zvyšujúcej sa 
obľú benosti tejto akcie svedčí i fakt, že počet účastníkov degustácie každým 
rokom narastá.

Aj tento rok sa akcia konala v spo-
lupráci s Okresným výborom 
Slovenského zväzu záhradkárov 
v Trnave, fi rmou Plantex Veselé, 
fi rmou Agrofrukt Čierna Voda, 
ktorí na degustáciu dodali široké 
spektrum vzoriek jabĺk. Takže bolo 
čo ochutnávať.

KALEIDOSKOP



Kaleidoskop 
zajímavostí

Profesor Ivan Hričovský, čestný predseda RV SZZ, informoval 
prítomných o výsledkoch celoslovenskej súťaže „O najkrajšie 
jablko“, ktorá sa uskutočnila v Expo Centre Trenčín v októbri 
2014. Potom nasledovala samotná degustácia jabĺk, ktorú vie-
dol profesor J. Vida, podpredseda OV SZZ v Trnave. Najskôr 
bolo prezentované celé jablko s charakteristikou odrody a s po-
známkami o pôvode, rodokmeni, špecifi ckých pestovateľských 
nárokoch a vlastnostiach stromu, podpníkoch, odolnosti proti 
hubovým chorobám, atď. Pripomenuté boli zaužívané kritériá 
na organoleptické hodnotenie vzoriek. Účastníci po ochutna-
ní konkrétnej odrody hlasovaním vyjadrovali svoje hodnotenie 
kvality. Poradie najchutnejších odrôd bolo nasledovné: RUBI-
NOLA, JONAGORED, RED TOPAZ, PINOVA, EVELINA, 
RAJKA, MELODIA, RED CAP, SPARTAN, atď.
Výsledok hodnotenia vzoriek „chutí“ jabĺk pri ochutnávke sa veľ-
mi nelíšil od poradia „najlepších“ jabĺk na celoslovenskej súťaži.
V závere ochutnávky odzneli konkrétne odporúčania o nových 
a dostupných výpestkoch jabloňových stromčekov.

Arboretum Šmelcovna: Výstava ovoce, ovocných 
a okrasných dřevin 17. – 20. 10. 2014

Jednou z nejvýznamnějších akcí arboreta se loni stala VI. regionál-
ní výstava ovoce, ovocných a okrasných dřevin pořádaná Arbore-
tem Šmelcovna Boskovice za podpory MAS Boskovicko PLUS.
Výstava se konala ve Výstavní hale arboreta na Dvou dvorech. 
Před výstavou proběhlo neformální setkání důchodců a malá 
dodatečná oslava Dne seniorů za pořadatelské účasti arboreta 
a KZMB. Akci zahájil ředitel KZMB.
Během setkání seniorů a při vlastním zahájení výstavy hrála živě 
dechová hudba Boskověnka.
Součástí zahájení výstavy ovoce bylo vyhodnocení soutěže „Ma-
lujeme v arboretu“, při které malí návštěvníci arboreta formou 
malování na volný list vložený do zdarma obdržených omalo-
vánek mohou vyjádřit své pocity z návštěvy arboreta. Výstavy se 
mimo Arboreta Šmelcovna Boskovice se svými výpěstky zúčastnili 

ZO ČZS Boskovice, ÚKZÚZ Lysice, 
farma rodiny Plíhalovy, Agrospol a.s., 
Knínice, ZEAS a.s., Lysice, ÚKZÚZ 
Holovousy a pěstitelé z jednotlivých 
regionů MAS Boskovicko PLUS.
Své vzorky ovoce vystavil též Ústav 
experimentální biologie Střížovice. 
Výstavu podpořila fi rma DOBRÁ 
SEMENA Ing. Petera Gajdoština 
svými výpěstky sortimentu okras-
ných a užitkových tykví.
Návštěvníci výstavy měli možnost 
zhlédnout a vyhodnotit sortiment 

pěstovaných odrůd jádrovin v regionu Boskovicka a porovnat 
je s vystavenými vzorky nově zaváděných odrůd výzkumnými 
ústavy nejen vzhledem, ale i chutí vybraných vzorků při malé 
degustaci, která byla součástí výstavy. 
Výstavu navštívilo asi 350 osob. 

Calibrachoa ze semen
Pro nadcházející sezónu připravila 
fi rma Pan American Seed šlechtitel-
skou lahůdku – letničku Calibrachoa 
série Kabloom. Jedná se o poměrně 
silně rostoucí drobnokvětou petúnii 
s převislým habitem. Jedná se o prv-
ní řadu Calibrachoa, která se množí 
výsevem semen. Barevná škála je už 
dnes dostatečná, nezbývá než v praxi 
ověřit, zda se v praxi skutečně proje-
ví přednosti, které by mohly rostliny 
získané touto cestou přinést, zejména 
lepší zdravotní stav a nižší cena sadby.

Nejlepší petúnie
O cenu Fleuro Star, která se jednou za rok uděluje nejlep-
ším šlechtěním rostlin, bojovala i fi rma Grünewald se svou 

petúnií ´Sunpleasure 
Porch Neon Sugar 
Beat´. Velko květá pře-
vislá petúnie se může 
pochlubit opravdu 
krásným květem loso-
sové barvy se světlým 
středem. 

Nový druh pelargonií
V posledních letech se můžete na našich prodejnách potkat 
s novými, tzv. interspecifi ckými pelargoniemi. Jedná se o me-
zidruhové šlechtění, tyto pelargonie si vybírají to nejlepší jak 
z pelargonií páskatých (Pelargonium zonale), tak z pelargonií 
štítnatých (Pelargonium peltatum). Typický je pro ně statný 
růst, odolnost vůči počasí a plochý až polopřevislý růst. Dob-
rá je i jejich samočisticí schop-
nost. Některé série, jako např. 
Dark Caliente, mají jednodu-
ché, ale velké květy, zatímco 
řada Calliope má květenství 
poloplná až plná. Květy jsou 
vždy ale na pevných stopkách, 
které směřují vzhůru. Vysoká 
je i jejich odolnost vůči padlí 
a houbovým chorobám. 
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Klenoty předjaří

Mezi dřevinami můžeme vybírat 
z těch, které se předvádí třeba pokrou-
cenými větvičkami nebo atraktivní ků-
rou. Na žebříčcích popularity ale vedou 
druhy, které krásně a zajímavě kvetou. 
Trochu málo doceněnou rostlinou je 
úplně obyčejný vřesovec (Erica), kte-
rý v teplejším podzimu začne nesměle 
kvést už v listopadu. Jeho něžné, zvon-
kovité květy rozkvétají v odstínech bílé, 

růžové až tmavě fi alové. Zajímavé je, že 
pokud není příliš horké jaro, z krásy 
vřesovců se můžeme těšit až do konce 
dubna. 

Tam, kde to zahrada umožňuje, je cel-
kem zajímavé pěstovat v blízkosti více 
druhů, které jsou zajímavé v jednom 
období. S vřesovcem v podrostu by si 
docela určitě dobře rozuměl třeba vilín 
(Hamamelis). Ze dvou nejběžnějších 
botanických druhů se nejvíce vyplatí 

pořídit si jejich společné dítko, kte-
rým je vilín prostřední (Hamamelis x 
intermedia) s květy žlutými, oranžový-
mi a dokonce i červenými. Vilíny na 
zahradách vypadají moc hezky, protože 
jejich nitkovité květy rozkvétají podle 

počasí už v únoru. Když na ně nasněží, 
lehce se zkroutí, aby se zase pootevřeli, 
když se na chvilku oteplí. V jarním ob-
dobí působí vilíny poměrně skromně – 
jeho listy připomínají obyčejnou lísku. 
To se ale na podzim dramaticky změní, 
neboť v tomto čase se listy vilínů změní 
tak, jako by se rostlina vypravovala na 
karneval. Listy vilínů jsou v tomto čase 
stejně neodolatelné, jako jejich květy 
na konci zimy.

Výčet předjarních dřevin tím ale zdale-
ka nekončí. Rozhodně nemůžeme za-
pomenout na některé kaliny, které ne-
jenomže velmi brzo kvetou, ale i krásně 
voní. Za jednu z nejkrásnějších, i když 
je to samozřejmě trochu subjektivní, 
se považuje kalina bodnantská (Vibur-
num x bodnantense), kterou nejčastěji 
reprezentuje odrůda ‘Dawn‘. Roste ve 

stěsnaném tvaru do výšky jenom zříd-
ka přesahující hranici 250 cm. Její listy 
jsou lesklé, tmavě zelené a od přírody 
vytvořené tak, aby nepřitahovaly mši-
ce tak silně, jako u některých jiných 

Ať je zima dlouhá či krátká, silná, nebo jenom mírná, zahradní nadšenci vždy s nadějí vyhlížejí její konec. 
Období, kdy se zima pomalu vzdává své moci, nazýváme optimisticky předjařím. V tomto období se v plné 
kráse předvádí už celá řada tradičních, ale i méně běžných rostlin. Některé z nich dokonce bravurně zvládají 
alespoň dočasný život v nádobě.

Erica ´Furzey´

Hamamelis x intermedia 
´Arnold Promise´

Hamamelis x intermedia
´Westerstede´

Hamamelis  x intermedia 
´Jelena´



 druhů kalin. Listy mají na podzim 
bronzově fi alový odstín, aby se období 
její atraktivity ještě protáhlo. To nej-
hezčí na této kalině jsou ovšem její kvě-
ty. Jsou krásně růžové – jestli je chlad-
no – květy jsou tmavě růžové. Pokud se 
výrazně oteplí, tmavý odstín růžové se 

změní na světlý. Nu což, i květy by si 
rády vybraly počasí, které jim vyhovuje 
nejlépe.

Krásu a bohatost předjaří mohou vel-
kou mírou ovlivňovat i některé trvalky. 
Snad nejznámějším zvěstovatelem na-

stupujícího jara jsou kromě cibulovin 
rostliny s velkými, poměrně nápadný-
mi květy. Jsou to čemeřice (Hellebo-
rus), které v některých zemích západní 
Evropy vyvolaly přímo sbírkové šílen-
ství. Je to zejména díky tomu, že čeme-
řice jsou velmi variabilní, což vede ke 
vzniku různých odrůd. Čemeřice v pří-
rodě často rostou v polostínu v pod-
rostu stromů. Tyto půvabné rostliny 
milují mírně vlhkou, zato však dobře 
propustnou půdu s vysokým obsahem 
humusu. Před samotnou výsadbou 
 čemeřice se zvláště vyplatí promyslet si 
všechny souvislosti. Čemeřice totiž po-

měrně špatně snáší dělení starých trsů 
i samotné přesazování – po přesazení 
trvá poměrně dlouhou dobu, než začne 
ochotně kvést. V souvislosti s místem 
výsadby je také nutno dodat, že čeme-
řice je rostlinou docela jedovatou, pro-
to by neměla růst v blízkosti dětských 
aktivit.

Text a foto 
Pavel Chlouba

Viburnum bodnatense ´Dawn´

Helleborus foetidus

Helleborus
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Begónie objevil františkánský mnich 
Plumier. Stalo se tak na Antilách ještě 
v 17. století během výpravy, kterou vedl 
intendant francouzského námořnictví 
Michel Begón. Nebyl to jen obyčejný 
člen armády, vedle své profese byl také 
nadšeným sběratelem rostlin. Na jeho 

počest byla nakonec tato rostlina i po-
jmenována. Takového štěstí se ale nedo-
čkala v češtině, neboť ofi ciální česká jmé-
na jsou kysala nebo křivolist. Obě jména 
jsou svým způsobem výstižná, významný 
český přírodovědec Jan Svatopluk Presl 
zvolil jméno křivolist pro charakteris-
tickou nesouměrnost obou částí listové 
čepele, která je pro mnoho begónií tak 
typická. I tak se ale stalo, že slovo begónie 
se ujalo lépe.

Příběh těchto krásných rostlin byl zpo-
čátku velmi nudný. Begónie z Antil se ale 
do Evropy nedostaly, proto musely tyto 
rostliny necelých sto let čekat na svoji 
novou šanci. První rostlinou dovezenou 
do Evropy se stala Begonia discolor, která 
byla dovezena z Indie. Začátkem 19. sto-
letí se začalo begóniím dařit a zájem o ně 
stoupal. S narůstajícím zájmem přibývalo 

objevených druhů, ke kterým postupně 
přibývaly i první nové odrůdy. Literatu-
ra z první poloviny dvacátého století už 
optimisticky udává přes 400 druhů bota-
nických druhů a také „spousty“ šlechtě-

Příliš nadnesené a bezhlavě optimistické nadpisy se v našem tisku objevují poměrně často – obvykle to věci více spíše 
škodí, než prospívá. V případě begónií ale rozhodně nejde o žádné velké přehánění. Ve skutečnosti mají begónie 
mnohem více tváří, než uvádí nadpis tohoto článku. Než se ale všechny tváře begónií stihly objevit na veřejnosti, 
vůbec to nebylo nijak snadné. Naopak. Cesta begónií od objevení k opravdové slávě byla dlouhá a obtížná.

Begonia masoniana ´Tricolor´

Begonia semperfl orens

OKRASNÁ ZAHRADA
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ných odrůd. Odborné zdroje současnosti 
mluví dokonce o tisícovce botanických 
druhů, které doplňuje zatím asi 14 tisíc 
zahradních odrůd. Z toho vyplývá, že „ti-
síc tváří begónií“ spíše realitu podceňuje, 
než přehání. 

Velká rozmanitost begónií zahrádká-
ře nepochybně těší, neboť právxě díky 
tomu je využití těchto rostlin velmi pest-
ré. Begónie mají výborné uplatnění jako 
působivé pokojové rostliny, ale stejně tak 
dobře mohou některé druhy výborně 
prosperovat jako nepravé letničky na za-
hradách, terasách, balkónech a okenních 
parapetech. Druhová a odrůdová pest-
rost na druhé straně trochu komplikuje 
možnost poskytnout k pěstování jeden 

univerzální návod. Kromě antilských 
druhů begónií rostou tyto rostliny v Af-
rice, Jižní Americe i tropické Asii – a to 
často v podmínkách celkem odlišných. 
Naštěstí i tak existuje pár záchytných 
bodů, které při pěstování begónií mohou 
posloužit jako vodítko. 

Begónie většinou ve své domovině rostou 
v podrostu vyšších rostlin – znamená to 
tedy, že často jsou chráněné od přímého 
slunečního svitu. I v kultuře většinou be-
gónie vyžadují rozptýlené světlo, nejlépe 
polostín. Život begónií pod korunami 
velkých stromů také znamená, že jsou 
zvyklé na vysoký obsah humusu v půdě, 
velmi podobné nároky bude mít i větši-
na begónii pěstovaná v interiérech i a na 
zahradách.

Bytové begónie se podle původu, vzhle-
du i nároků rozdělují do několika skupin. 
Pěstují se jak pro krásu květů, které mo-
hou být za určitých okolností velmi atrak-
tivní, tak pro barevné, velmi efektní listy. 
V tomto ohledu ze všech skupin vynikají 
nejvíce begónie ze skupiny Rex hybridů, 
na jejichž vzniku se podílelo více druhů. 
Vyznačují se nejenom pestrými listy, ale 
také obrovskou variabilitou a neobvyklý-
mi kombinacemi barev. Tato vlastnost ale 
náleží i mnoha dalším druhům. 

To, co jsou ve světě pokojových begónií 
kultivary ze skupiny Rex hybridů, to 
mezi venkovními begóniemi znamenají 

tzv. hlíznaté odrůdy. Některé z nich mají 
květy jednoduché, jiné jsou plnokvěté – 
buď vzpřímené, nebo úplně či částečně 
převislé. Kvůli hlízám, které se nacháze-
jí pod povrchem půdy, si můžeme tyto 
begónie udržet i více let, pokud na zimu 
uchováme hlízy v bezmrazém prostoru, 
V předjaří můžeme s probouzením hlíz 
začít relativně brzy. Stačí je přemístit 
z chladného sklepa nebo donést z pro-
dejny do teplejších prostor a začít jemně 
rosit. Až z hlízek vyrostou první kořínky, 
můžeme je nasázet do květináčků – vždy 
po jediném kusu. Ty pak přeneseme na 
světlo a začneme je hýčkat a připravovat 
pro jaro. 

Text a foto 
Pavel Chlouba

Begonia boliviensis

Begonia ´Escargot´

Begonia annulata

Begonia elatior

Michal
Text napsaný psacím strojem



Jarné variácie

INŠPIRÁCIE
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Stačí pár inšpirácií, ktoré vám prinesú aj 
naše záhradné centrá, a s pomocou ma-
lých trikov a drobností vám okno roz-
kvitne už skoro na jar.

Ak ste zabudli na jeseň vysadiť kveti-
náče či mobilné nádoby cibuľkami jar-
ných kvetov, určite nájdete nejaké už 
nakvitnuté v našich predajniach. Stačí 
ich preniesť do vhodnej nádoby, nastlať 
zeminou a dodekorovať možno lampá-
šom či fi gúrkou sliepočky či kačičky. 

Potom ich stačí farebne zladiť s pek-
nou stuhou alebo inou dekoráciou a jar 
môže začať. 

V predjarnom období majú záhradné 
centrá v ponuke už široký sortiment jar-
ných kvetov ako sirôtky, primulky, nezá-
budky či prekrásny iskerník a množstvo 
iných. O niečo neskôr nájdete širokú 
ponuku už nakvitnutých rododendro-
nov a azaliek. Následne ich môžete na-
hradiť letničkami alebo ich ponecháte 

Zima pomaly končí a dni sú o niečo dlhšie. Všimli ste si, že hneď ako začne vykúkať slniečko o niečo vyššie 
na oblohu, srdce záhradníka začne túžiť po jari? Pri prechádzke záhradou akosi automaticky hľadáme prvé 
vykúkajúce puky krókusov, narcisov a neskôr tulipánov. Ak aj vy nepatríte medzi tých najtrpezlivejších a máte 
šikovné ruky a aspoň trošku tvorivého ducha, môžete si okrášliť záhradu, okno či vchod pri dome ešte skôr, 
akosa rozpustia posledné vločky snehu.
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v nádobe a doplníte len o nové letničky. 
Nebojte sa experimentovať s ich vysád-
zaním už skoro na jar. Odvďačia sa vám 
množstvom kvetov a budú vám kvitnúť 
do skorého leta.

Farebne sa tento rok bude niesť v pas-
telových farbách oblohy ako nebesky 
modrá až tyrkysová. Potom príde na 
rad levanduľovo fi alová a ružová. Ale 
na jar sa nesmie zabudnúť ani na dáv-
ku hráškovo zelenej a k tomu žltá  farba 
 slnka. To je presne to, čo vás zohreje 
a prinesie vám radosť z nastupujúcej jari.

Pri výbere nádob sú tento rok v popre-
dí ratanové – prútené koše akéhokoľvek 
tvaru, prírodné materiály, ale aj klasická 
terakota. 

Skoro na jar sa ukazujú v predajniach aj 
bylinky, a tak si môžete spraviť mini zá-
hradku za oknom terasy už v apríli. Stačí 
bylinky pravidelne, nie však veľa zalievať 
a dopriať im slniečko. Odvďačia sa vám 
vôňou a skvelou príchuťou v jedle.

Neodmysliteľnou súčasťou jari sú aj 
kvitnúce stromy ako magnolia, višňa, 
kornus či mandľa. Aj tieto vysadené vo 
vhodných nádobách môžete použiť ako 
vhodnú dekoráciu pred vaše vchodo-
vé dvere, podsadiť ju môžete sirôtkami 
a opäť doplniť o zaujímavé dekorácie či 
svietniky. Váš vchod ožije a následne po 
odkvitnutí môžete stromčeky vysadiť na 
vopred určené miesto vo vašej záhradke.

Začiatok jari prináša veľké množstvo 
možností, ako si opäť zmeniť či dotvoriť 
záhradku, terasu dom. 

Jar prináša tiež veľa možností, ako si 
okrášliť interiér aj exteriér domu. Ak ide 
o interiér, môžete siahnuť tiež po deko-
ráciách ako vajíčka, šité ozdoby z látok 
alebo opäť tie prírodné vytvorené vlast-
noručne. Jednoduchým spôsobom, ako 
priniesť zeleň do interiéru, je odrezať ha-
luz zo stromu vo vašej záhrade a dozdo-
biť ho už spomenutými vajíčkami alebo 
stuhami. Podobne je možné vytvoriť si 
venček na dvere či okno.

Najjednoduchším spôsobom je použiť 
konáriky z mäkších výhonov, ktoré sple-
tiete a na konci prichytíte drôtikom. Oz-
dobiť ho môžete jednoducho brečtano-
vými lístkami alebo inými stálezelenými 
lístkami a dotvoriť farebnou stuhou.

V záhradných centrách je v ponuke 
množstvo tvorivého materiálu s jarnou 
tematikou a takto vyrobený venček mô-
žete prizdobiť perím alebo aj umelými 
vetvičkami kvitnúcich stromov. 

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



KADEŘAVOST BROSKVONÍ 
Velkým problémem broskvoní je každý rok kadeřavost. 
Projevuje se mírně vypouklými, žlutozelenými, později 

červenými puchýřovi-
tými skvrnami 

vznikajícími 
na mla-

dých 

listech. Skvrny se velmi rychle zvětšují, zduřují a defor-
mují tak listy. Na spodních částech napadených listů se 
později (v květnu) vytvářejí bělavé povlaky houby. Napa-
dené listy často opadávají a stromy jsou nuceny vytvářet 
listy nové. Broskvoně tak tvoří velmi málo plodů, které 
často opadávají. 

Abychom zabránili 
výskytu této choroby, 
je důležité provádět 
pouze preventivní 
ochranné postřiky. 
Novinkou letošní 
sezóny je soupra-
va proti kadeřavosti 
broskvoní ZDRA-
VÁ BROSKEV. Tato 
souprava je tvořena 
dvěmi fungicidními 
přípravky, a to měď-
natým přípravkem 
Kuprikol a novým 
přípravkem Th iram 
Granulo s účinnou látkou thiram. Souprava je určena na pět 
litrů aplikační kapaliny.

Jak soupravu ZDRAVÁ BROSKEV správně použít?
1. ošetření provádějte brzy na jaře při nalévání pupenů 
broskvoní. 
Přípravek: Kuprikol 50, 30g (1× sáček) / 5 l vody 

2. ošetření provádějte na jaře ve fázi rašení až růžový 
pupen. 
Přípravek: Th iram Granufl o, 15g (1× sáček) / 5 l vody
Upozornění: Ošetření později než v době kvetení jsou již 
z pravidla neúčinná.

3. ošetření provádějte na podzim po opadu listí. 
Přípravek: Kuprikol 50, 30g (1× sáček) / 5 l vody 
Toto ošetření se provádí pro omezení přezimování choroby 
na stromech.

Souprava ZDRAVÁ BROSKEV tedy tvoří blok účinného 
předjarního a podzimního ošetření proti kadeřavosti brosk-
voní. 

Předjaří 
v ovocném sadu

OCHRANA ROSTLIN
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červenými 
tými s

vznika
na

dý
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PŘEZIMUJÍCÍ ŠKŮDCI OVOCNÝCH STROMŮ
Na ovocných dřevinách přezimuje řada škůdců v různých vý-
vojových fázích. Jedná se především o vajíčka nejběžnějších 
druhů svilušek, mšic, mer a píďalek, vajíčka nebo larvy štíte-
nek a puklic, housenky obalečů a podkopníčka spirálového 
a motýli podkopníčka ovocného.

Určitě dobrým řešením je použití Jarní soupravy, která je 
vysoce účinná proti přezimujícím škůdcům. Tato souprava 
obsahuje insekticidní přípravek (Calypso 480 SC) a smáče-
dlo (Silwet Star).

Podmínkou je smíchání obou látek (insekticidu a smáče-
dla) do jednoho postřiku. Díky tomu tak zabezpečíte do-
konalý kontakt aplikační kapaliny s celou plochou rostliny 

a obsažená účinná 
látka může působit 
na škůdce rostliny 
delší dobu.

VÝŽIVA ROSTLIN V PŘEDJAŘÍ 
Krystalická hnojiva patří k velmi oblíbeným hnojivům 
rostlin, která se mohou aplikovat v průběhu celého roku. 
V předjarních měsících je vhodné používat speciální "starto-
vací" hnojivo. 

Krystalické hnojivo Ex-
tra Start je určeno pro 
předjarní "startovací" ob-
dobí. Hnojivo je tvořeno 
novou speciální struktu-
rou  krystalů a  vysokým 
podílem živin důležitých 
pro rostliny právě v tom-
to období. 

Obsahuje živiny NPK 
v poměru 15 : 7 : 7 s hoř-
číkem, sírou a mikroprv-
ky (bór, měď, železo, mangan, molybden a zinek). Uvedené 
mikroprvky jsou v hnojivu ve formě, která je pro  rostliny 
velmi dobře přijatelná. Vyšší obsah dusíku podporuje dob-
rý růst rostlin na začátku sezóny nebo také dobrý růst 
a vzhled okrasných rostlin ozdobných listem celoročně. 
Speciální struktura krystalů zajišťuje velmi rychlou a dob-
rou rozpustnost, tj. po rychlém rozpuštění je výsledný roz-
tok bez nerozpustných zbytků, zákalu a pěny. 

Krystalické hnojivo Extra START je vhodné aplikovat 
 zálivkou, postřikem nebo hydroponicky:
v období výsadby zeleniny (okurky, papriky, rajčata, listo-
vá, kořenová nebo brukvovitá zelenina, 
v období výsadby cibulovin, bobulovin, jahodníků
v období výsadby okrasných a balkónových rostlin (např. 
pelargonie, petunie, chryzantémy)
v průběhu celého roku pro výživu rostlin okrasných listem 
(např. pokojové rostliny)

www.agrobio.czo.cz
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Cihly do zahrady patří

ZAHRADNÍ 
ARCHITEKTURA

12

Mnoho cihlových inspirací můžeme 
obdivovat v některých zemích Západní 
Evropy. Zvláště země jako Holandsko, 
Anglie, Belgie či část Německa jsou po-
užíváním cihel v zahradní architektuře 
velmi proslulé. Cihly tu hrají podstat-
nou roli, používají se tu velmi často. 
Cihlová zeď je krásná nejenom sama 
o sobě, ale také tvoří výborné pozadí 
pro mnoho druhů rostlin. 

Zahrada, kterou ze všech stran obklo-
pují zdi, je přímo fenoménem anglic-
kého původu. Nazývá se celkem trefně 

V souvislosti s cihlami si obvykle vybavujeme klasické stavby, ale tento zdánlivě nenápadný a velmi obyčejný 
stavební materiál má skvělé uplatnění i v zahradní tvorbě. Pomocí cihly můžeme na zahradě vytvořit celou 
řadu různých efektů. Mohou to být jak velkorysá díla, tak relativně jednoduché a obyčejné prvky. Obojí 
však mohou vnímání zahrady a její náladu významně ovlivnit. 
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zahradou obezděnou. Pro tento účel se 
místy používají i kameny, ale cihla je 
přece jen tradičnější. Obezděná zahra-
da vytváří pro pěstování rostlin velmi 
příznivé prostředí. Obvykle je chráně-
na před největšími poryvy větru a vy-
značuje se specifi ckými podmínkami, 
zejména příznivějším mikroklimatem. 
Obezděná zahrada ve fi nále nemusí 
kopírovat velkorysé rozměry anglické 
zahrady, může být stejně krásná v men-
ším provedení, možná dokonce mno-
hem útulnější. 

I když se cihla dobře snese s moderními 
materiály, přece jenom musíme dbát na 
to, aby na jednom místě nebylo příliš 
druhů stavebních prvků jiného charak-
teru. To by celkovému vzhledu zahrady 
mohlo spíše ublížit.

Pro dosažení očekávaného cihlového 
efektu se můžeme vydat i cestou po-
měrně skromnou. Také drobné stav-
bičky jako jsou cihlové sloupky na 
pergolu, cihlová pícka s grilem nebo 
cihlové stojánky na bonsaje dokážou 

vylepšit celkový vzhled zahrady. Dále 
můžeme cihlové prvky využít pro bu-
dování branek, schodů či studny. Z ci-
hel se dá vytvořit působivý zahradní 
chodníček a s jejich pomocí lze také 
ohraničit užitkový záhon nebo oddě-
lit trávník od výsadby okrasných rost-
lin. Cihlové stavby můžou na zahradě 
snadno vytvořit efekt rustikální nálady, 
stejně dobře se však hodí i do zahrady 
zcela moderní. Cihla prostě na zahradu 
patří.

Text a foto 
Pavel Chlouba 



Tipy do jarní zahrady
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Na přelomu 
zimy a jara většinou 

věnujeme velkou pozornost 
prořezávce dřevin. Neobejdeme 

se při tom bez vhodného ručního nářa-
dí. Při jeho pořizování dbejte na to, aby 
vám nástroje sedly, nebyly příliš těžký 
a manipulace s nimi byla pro vás co nej-
jednodušší. Nezapomínejte ani na pravi-
delnou údržbu nářadí, musí být uloženo 
vždy v suchu a naostřené. Pokud nemáte 
kvalitní násady CONNEX, zkontroluj-
te míru jejich vysušení, ohybu, prasklin 
a podobných závad, kterými levné násady 
obvykle trpí.

Velkým pomocníkem vám můžou být 
CONNEX pilky na větve s tvrze-

ným ostřím, stavi-
telné 

a rychlostavitelné, ale také pevné pilky 
s trojitým ostřím a odvodem pilin. Vybrat 
si můžete podle potřeby. Pilky padnou do 
ruky a práci s nimi zvládnou nejen muži, 
ale také ženy. 

Pro průklest mladých stromků vám 
můžeme doporučit zahradní nůž-
ky CONNEX s ostřím se speciálním 

broušením nebo s tefl onem, odlehčené 
a v několika velikostech, nebo kombino-
vané teleskopické nůžky na větve a keře. 

Kdo si na jaře sám předpěstovává sadbu 
zeleniny a květin, může využít naši na-
bídku mini pařenišť. Hodit se k tomu 
budou také rašelináčky nebo rašelinové 

květníky, ve kterých se rostlinám bude 
velmi dařit.

Při práci na zahradě je dobré chránit 
ruce před mrazem, nečistotou či drob-
nými poraněními. Zahradní rukavice 
 CONNEX jsou v nabídce v nepřeber-
ném množství, perfektně vám ochrání 
ruce a navíc si můžete vybrat i design, 
který bude dobře vypadat. Doporučit 
můžeme také zahradní rukavice pro děti, 
které bývají častými pomocníky.

Conmetall spol. s r.o. 
www.conmetall.cz 

Než přijde pravá jarní sezona, je dobré se řádně připravit. Pro mnohé je práce na zahradě forma relaxace 
a odpočinku, kdo však přípravu zanedbá, může se na jaře nadřít více, než by čekal. Jaké kroky jsou třeba 
před jarem učinit? 

příp

JAK NA TO

keře. 

dbu 
na-
mu 
vé 
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Je čas na výsev!
Ačkoliv jsme do nového roku vstoupili teprve před pár týdny, již nyní je potřeba začít rozmýšlet, co budeme 
na svých zahrádkách během roku pěstovat a začít s předpěstováním rostlin. 

JAK NA TO

CO BUDEME POTŘEBOVAT:
  lehký nasákavý jemný substrát 

určený pro výsev rostlin

  rašelinové či kokosové tablety

  rašelinové sadbovače a květináčky

  plastové sadbovače, miniskleníky 
a minipařeniště

Výhody přírodních materiálů
z rašeliny a kokosu:

  nasákavost a ideální pH s výživou pro 
vysévané rostliny a pro jejich násled-
ný růst

  přírodní materiál, který se časem roz-
loží – při výsadbě není nutné rostliny 
z květináčů vyjímat a proto rostliny 

netrpí šokem z přesazení, pouze po-
kračují dále v růstu

Výhody plastových miniskleníků a pa-
řenišť:

  udržují optimální vzdušnou vlhkost, 
substrát se nepřesušuje

  větrací otvory umožní přirozené prou-
dění vzduchu, aby se netvořily plísně 
a zabránilo se hnilobným procesům

  prodávají se v různých velikostech, 
aby se daly bez problémů umístit na 
ideální světlé místo – například na 
parapet okna apod. (dostatek svět-
la podpoří kvalitní růst rostlin, při 
jeho nedostatku jsou rostliny vytáh-
lé, křehké a po výsadbě ven se velmi 
rychle vlivem slunečního záření spálí)

JAK NA TO:
 Rašelinové či kokosové tablety umístí-

me nejlépe do skleníčků a podle návodu 
zalijeme. Tablety rychle nabobtnají. 

 Rašelinové nebo plastové květináče vy-
plníme vhodným substrátem pro výsev.

 Do rašelinových květníků vyséváme 
většinou větší osivo, jako jsou například 

okurky, dýně, slunečnice, meloun, tykve 
apod.

 Některá osiva je potřeba namořit, ně-
která před vlastním výsevem nechat na-
bobtnat či naklíčit.

 V lednu vyséváme velmi jemné osivo, 
které klíčí na světle, jako jsou například 
pelargonie, lobelka, šrucha, petunie, ce-

ler, jarní odrůdy kedluben, pór, zvonek 
zahradní apod. Toto osivo se v popsaném 
množství nasype na již vlhký substrát. 
Poté se přikryje průhledným víkem pro 
zajištění vzdušné vlhkosti a dostatku in-
tenzity osvětlení.

 Koncem února a v březnu vyséváme 
zejména papriku, rajče, lilek, bazalku, 
tymián, levanduli, šalvěj, měsíček lékař-
ský, měsíční jahody apod. Do výsevního 
substrátu se udělá do hloubky cca 1 cm 
důlek, umístí se jedno až dvě semínka 
a poté se přikryje cca 1 cm zeminy a zali-
je. U rašelinových a kokosových tablet je 
většinou předem důlek vytvořen. Seme-
no se do něj položí a poté se zalije. Bob-
tnáním hmota semínko obejme v po-
třebné hloubce. 

 V dubnu se vysévají například pozdní 
kedlubny, květák, meloun, cuketa, afri-
kány, ostálka apod. 

Věříme, že s kvalitními výrobky pro 
předpěstování značky Romberg se vám 
vše podaří!

NOHEL GARDEN a.s.
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Funchalské záhradky
Iba malú, nenápadnú bodku v nekonečných vodách Atlantiku tvorí neveľký ostrov Madeira. Na mape 
sveta ju nájdeme necelých 1000 km juhozápadným smerom od Lisabonu – hlavného mesta Portugalska. 
Portugalsku tento ostrov taktiež patrí, takže aj keď geografi cky zasahuje už viac do Afriky, formálne je stále 
súčasťou Európskej únie.

Maderie sa tiež, mimochodom veľmi 
oprávnene, hovorí zelený ostrov, alebo 
kvitnúca perla Atlantiku. Na relatívne 
malom území sa tu stretávajú výborné 
klimatické i pôdne podmienky s kultúr-
nym európskym prostredím. Na poza-
dí historických udalostí i vďaka týmto 
podmienkam došlo k tomu, že ostrov 
sa stal ozajstným rajom mnohých exo-
tických rastlín. Veľké množstvo rastlín, 
ktoré dnes ostrov obývajú, pochádza 
z rôznych častí sveta. Tie na Madeire ale 
našli vynikajúce podmienky k životu, 
takže tu často zdomácneli natoľko, že 

rastú aj vo voľnej prírode, akoby tu boli 
pôvodné.

Prvé pozoruhodné záhrady začali na 
Madeire vznikať už v 18. storočí, väč-
šinou ako súčasť honosných panských 
sídiel. Najvyššiu koncentráciu pozoru-
hodných záhrad i parkov ponúka hlav-
né mesto ostrova – Funchal. Nakoniec 
i meno mesta s botanikou veľmi úzko 
súvisí. Funchal je portugalský výraz pre 
fenikel, ktorý dodnes na svahoch nad 
mestom divoko rastie. Záhradky sú 
často veľmi zaujímavé i pekné zároveň. 
Mesto Funchal sa rozkladá prevažne 

na prudkých, južne orientovaných sva-
hoch. Vládnu tu optimálne podmienky 
pre pestovanie rastlín z rôznych oblas-
tí sveta. Vo Funchale sa denná teplota 
počas celého roka najčastejšie pohybuje 
v rozmedzí od 20 do 25 stupňov. Práve 
preto tu môžu už rásť niektoré tropic-
ké druhy rastlín, väčšina subtropických, 
ale prekvapivo i celkom veľké množstvo 
rastlín mierneho pásma, ktoré poznáme 
aj z našich záhrad. Kombinácie rastlín 

z rôznych oblastí sveta pôsobia niekedy 
až trochu úsmevne. Neobvykle pôsobil 
napríklad topoľ , aký poznáme od nás, 
porastený vistériou a mohutným tropic-
kým fi lodendronom.

Záhradníckych lákadiel je v meste ne-
úrekom, ale nazrieme hlavne za ploty 
súkromných záhrad a hotelov. Bude-
me k tomu potrebovať predovšetkým 
trochu sústredenej vnímavosti, s kto-
rou môžeme porovnať, ako vyzerajú 
záhrady rôznych spoločenských vrstiev 
vo Funchale. Snáď s výnimkou hotelov 
a fi remných areálov majú tieto záhrady 

veľa spoločných rysov. Predovšetkým 
platí, že v prudkých svahoch je výstav-
ba veľmi zahustená. Domčeky sú tu 
vystavané v typickom južanskom štýle 
v tesnej blízkosti vedľa seba. Rozdeľujú 
ich úzke uličky, alebo dokonca nieke-
dy len chodníky, na ktorých sa sotva 
vyhnú dvaja chodci. V tomto prostredí 
býva voľná pôda väčšinou veľmi vzácna. 
A keď už sa tu nejaká voľná pôda pred-
sa len vyskytuje, býva často  venovaná 
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rastli nám, ktoré aspoň čiastočne pri-
nášajú nejaký úžitok. Okrem viniča tu 
často rastú rôzne tropické i subtropické 
druhy ovocia. Bežne sa tu pestujú baná-
novníky, mučenky, či anony. Úzke prúž-
ky pôdy vedľa plotov a stien slúžia často 
pre pestovanie popínavých drevín.

Rekreačnú časť záhrady tvoria predo-
všetkým rôzne terasy, ktoré občas bývajú 
umiestnené i na strechách garáží i do-
mov. O vlastnú záhradnícku výzdobu 
terás sa teda starajú najmä rastliny pesto-
vané v nádobách. Záhradky vytvorené 
z kvetináčov bývajú niekedy  skromné, 

ale často sú vidieť i veľmi veľkorysé 
a pôsobivé, ktoré obvykle hýria všetký-
mi farbami sveta. A čo v týchto nádo-
bách najčastejšie nájdeme? Výborne sa 
tu darí napríklad krotonom, takmer na 
žiadnej záhrade nechýbajú orchidey, či 
 extravagantné antúria. Veľmi často sa tu 
pestujú i výstredné strelície a samozrej-
me chýbať nemôžu ani rôzne druhy 
dracén, juky i palmy. Výborne sa tu darí 
i šefl erám a ibištekom, tie však môžeme 
vidieť i v parkoch, kde tvoria krásne so-
litérne kríky i husté, nepriechodné živé 
ploty. Zvlášť pre nás – Stredoeurópanov 
býva pohľad na tieto rastliny viac než 
fascinujúci. Niet sa čomu diviť, veď ak 
si spomenieme koľko úsilia musíme 
niekedy vynaložiť, aby sme v bytových 
pod mienkach ibišteky udržali v kondí-
cii, musíme s prekvapením sledovať ako 

dobre sa im darí v parkoch i rušných 
uliciach.

Pohľad do súkromných záhrad je len 
malá časť toho, čo hlavné mesto Ma-
deiry ponúka. Je tu veľké množstvo par-
kov a verejne prístupných záhrad, ktoré 
sa často nachádzajú v tesnej blízkosti 
starých vil a domov bohatých mešťanov. 
Je tu ale i botanická záhrada, dve záhra-
dy orchideové i pozoruhodná záhrada 
tropická. Madeira je pre všetkých zá-
hradníckych nadšencov výborným ces-
tovateľským cieľom, ktorý prináša mno-
ho prekvapení i potešení.

Text a foto 
Pavel Chlouba 

1  Na svahoch Funchalu stoja domy veľmi často v tesnej blízkosti. Na samotné záhradky väčšinou 
už veľa miesta neostáva, kvetinovú výzdobu si však obyvatelia mesta v hojnosti doprajú na tera-
sách a v blízkosti vchodov do budov.

2  Kvetináče plné krásnych exotických rastlín často zaberajú podstatnú časť plochy terasy. Potom 
vstup do domu vyzerá ako ozajstná rajská záhrada.

3  Krotony (Codiaeum) poznáme ako krásne, ale pomerne citlivé izbové rastliny. Na Madeire pa-
tria k najčastejším okrasným rastlinám, ktoré zdobia nejednu záhradku či park.

4  Dokonalá sadovnícka výzdoba v okolí hotelov a penziónov je vo Funchale samozrejmosťou. 
Živá stena z kvitnúcich begónií tvorí farebnú líniu na príjazdovej ceste k jednému z mnohých 
miestnych hotelov.

5  Kto má trochu voľnej pôdy, obyčajne sa na záhrade snaží pestovať niečo užitočné. Obľúbenou 
kultúrou sú banánovníky, ktorým sa tu dobre darí. Madeirské banány sú menšie ako tie, ktoré 
poznáme z našej obchodnej siete, ale ich chuť je výborná.

6  Miesto tují a hrabov sa na živé ploty na Madeire používajú iné rastliny. Jednou z nich je stáloze-
lená šefl era, ktorú od nás poznáme ako typickú izbovú rastlinu. 

7  V súkromných záhradách, ale i v uliciach mesta často rastie pôvodom juhoamerický strom Jaca-
randa mimosifolia, ktorý ešte pred vypučaním listov rozkvitá množstvom čarovne modrých kvetov.

8  Madeira prináša neuveriteľné kombinácie rastlín. Palmy, buxusy, stromovité paprade, duby, 
juky, araukárie, bambusy, kamélie – a to všetko rastie pospolu na jedinom mieste. Je to dôkaz 
o tom, ako je ostrov pohostinný k rastlinám z rôznych častí sveta.
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Sakury v Arboretu Šmelcovna
Většinou za sakuru považujeme pouze okrasnou třešeň s botanickým označením Prunus serrulata ´Kanzan´, 
druhů této dekorativní dřeviny kvetoucí na jaře je však mnohem více. Mezi sakury lze zařadit mnoho 
druhů a odrůd třešní nejen s barevnými odstíny listů a květů, dobou a délkou kvetení, ale také různým 
vzrůstovým habitem, který může být sloupovitý, trychtýřovitý, kulovitý, převislý a podobně.

OKRASNÉ DŘEVINY

18

V Arboretu Šmelcovna Boskovice je již po 
mnoho let vysazován a provozně ověřován 
široký sortiment těchto dřevin. K největší 
výsadbě sakur došlo díky okrasné školce 
Josefa Schucha ze Zdechovic, která ze své 

produkce věnovala arboretu 50 odrůd 
po dvou kusech za účelem výsadby tzv. 
Schuchovy zahrady sakur. Tato výsadba je 
provedena ve sponu 5 × 6 metrů v jihozá-
padní části arboreta, kde nebyly vysazeny 
původní dřeviny historického sadu. Ze-
mina je zde středně těžká, dostatečně zá-
sobená vláhou. Přesto nová výsadba měla 
 první dva až tři roky dílčí problémy (mu-
sela být prováděna pravidelná zálivka), 
než rostliny prokořenily z rašelinových 
balů, ve kterých byly pěstovány ve školce. 
Nejčastěji používanou podnoží pro pěsto-
vání je třešeň ptačí (Prunus avium).

Názvosloví nabízených a prodávaných 
rostlin je u mnoha fi rem různé a bylo by 
vhodné toto jednotně upravit například 
převzetím z holandského systému pojme-
nování dřevin. 

V Japonsku je národně zavedeno a vži-
to, že ve dnech hlavního kvetení sakur se 
méně pracuje a více se navštěvují sadové 
úpravy a zahrady s kvetoucími stromy 
sakur. Tento svátek je v Japonsku nazý-
ván Hanami. Místní lidé věří v příznivé 
účinky kvetoucích stromů sakur, a proto 

kvetoucí zahrady hojně navštěvují a pod 
kvetoucími stromy se shromažďují a lí-
bají.

Rádi bychom vás v této souvislos-
ti pozvali na Dny sakur do Arboreta 
Šmelcovna v Boskovicích v období 
28. dubna  – 12. května 2015, kdy před-
pokládáme hlavní období kvetení těchto 
stromů.

Josef Janků
Arboretum Šmelcovna



Sazenice jahodníku musí být zakoupeny 
jako certifi kovaný výsadbový materiál, 
protože jen takto zakoupená sadba je 
odrůdově pravá, zdravá a kvalitní bez 
napadení virózami. Při jarní výsadbě sa-
zenic jahodníku můžeme použít několik 
druhů sazenic.

Sazenice zelené neboli čerstvé jsou od-
nože vyjmuté z půdy těsně před svou 
výsadbou a vysazené na nový záhon 
do několika dnů. Tyto sazenice se musí 
vysadit co nejdříve na jaře, tj. v březnu 
a dubnu. Výhodou těchto sazenic je 
dobrá ujímatelnost a vysoká kvalita sa-
zenic.

Sazenice mražené neboli frigo jsou 
 odnože dobývané koncem podzimu 
nebo během zimy a skladované  speciální 

technologií v mrazicích boxech při 
 teplotě – 1,5 °C. Můžeme je vysazovat 
od března až do června. Tyto sazenice 
mají uloženy zásobní látky a díky nim 
poskytnou ještě v témže roce po výsadbě 
dobrou úrodu. Plodí za čtyři až šest týd-
nů po výsadbě v závislosti na období, ve 
kterém byly vysazeny.

Sazenice zakořenělé jsou sazenice před-
pěstované v různých typech sadbovačů 
nebo květináčů. Odnože se vysazují 
v zimním období do květináčů a před-
pěstované se dostávají k zákazníkům. 
Výhodou těchto sazenic je, že nemůže 
už dojít k odumření rostliny neujmu-
tím, protože už je zakořenělá a zákazník 
vždy vidí, v jakém zdravotním stavu sa-
zenice je. Tyto sazenice můžete vysazo-
vat po celý rok.

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH ODRŮD
 Karmen – nejpěstovanější česká od-

růda, nenáročná, odolná proti škůdcům 
a houbovým chorobám

 Korona – bohatá plodnost, odolná 
vůči chorobám

 Senga Sengana – plodnost je velká, ná-
chylná na plíseň šedou

 Sonata – novinka – výrazně sladká, 
šťavnatá, lahodná 

 Rumba – velké, sladké plody, odolnost 
vůči všem známým chorobám

 Selva – velkoplodá stáleplodící odrůda

 Mara de Bois – nejchutnější stáleplo-
dící odrůda v Evropě

Milan Hanč – Jahodárna Vraňany 

19Zahradní centra CS, obchodní družstvo  předjaří 2015  www.zahradnicentra.eu

Pěstujeme jahodník
Také vás na začátku léta lákají jahody prodávané ve stáncích? Chodíte na samosběry jahod? Chtěli byste 
si vypěstovat jahody i na své zahradě? Není to tak těžké, stačí dodržet několik zásad a můžete se těšit na 
bohatou, sladkou sklizeň. Tentokrát vám poradíme, jaké sazenice si vybrat.

UŽITKOVÁ 
ZAHRADA



Pichlavé barevné poklady

OKRASNÉ KEŘE
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Široká škála barev olistění a různá veli-
kost jsou typickými vlastnostmi kulti-
varů asi nejznámějšího dřišťálu Th un-
bergova (Berberis thunbergii). Některé 
z nich vám doporučíme.

́Atropurpurea Nana´ 
Nízký polokulovitý tvar s tmavě červe-
ným olistěním, výška cca 60 – 70 cm

́Bagatel´ 
Podobný předchozímu kultivaru, ale 
více zakrslý. 

Hledáte do zahrady nenáročný, ale dekorativní keř, proměnlivý v průběhu roku? Oceníte jeho pichlavé trny, 
které zabrání třeba prolézání domácích zvířat plotem? Pak se seznamte s dřišťály (Berberis), keři vhodnými 
do každé zahrady. V průběhu roku zaujmou pestrobarevnými listy, některé se na podzim barví do ohnivě 
červena a jejich různě velké, červené plody zdobí keře v průběhu zimy.

Berberis thunbergii ´Admiration´ 
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́Admiration´
Široce polokulovitý, výška do cca 
70 cm, oranžové olistění. 

́Kobold´
Zakrslá forma, kompaktní růst, zelené 
listy.

́Tiny Gold´
Zakrslý, kompaktní keřík, svítivě žluté 
listy. 

́Rose Glow´, ´Harlequin´ 
Střední růst, výška do dvou metrů, pes-
tré listy od červené přes růžovou až po 
bílou se zvláštním žíháním 

´Powwow´
Středně vysoký, listy zelené s bílým ží-
háním. 

́Coronita´, ´Golden Ring´
Velmi tmavý červený list s nápadným 
žlutooranžovým lemem okraje listu

 

DALŠÍ DRUHY DŘIŠŤÁLŮ
Berberis media ´Red Jewel´

Stálezelený druh s pevnými listy, při 
rašení výrazně červený, později temně 
zelený s červeným nádechem dorůsta-
jící kolem 1,5m. V tužších zimách část 
listů shazuje. 

Berberis media ´Duel Jewel´
který je charakterem podobný jako 
předchozí, ale má krásné citrónově žlu-
té olistění. Působí velmi dekorativně 
a je ve výsadbách hodně kontrastní. 

Z kompaktních stálezelených forem 
stojí za zmínku 
Berberis buxifolia ´Nana´
Dorůstá jen do cca 50 cm, výrazný ne-
opadavým olistěním a záplavou drob-
ných žlutých květů v dubnu.

Všechny uvedené kultivary i druhy 
jsou v našich klimatických podmín-
kách otužilé. Mají rády slunné nebo 
polostinné stanoviště. Také na půdu 
jsou nenáročné – nejvhodnější je dobrá 
zahradní, propustná půda, ale rostou 
i v chudších, písčitých a vápenatých 
substrátech. Nesnášejí přemokření. 
Chorobami ani škůdci netrpí. 

Keře z kontejnerů můžeme vysazovat 
po celý rok, pokud nemáme zamrzlou 
půdu a po výsadbě dbáme na řádnou 
zálivku. Hnojení provádíme v polovině 
jara a léta běžně dostupnými hnojivy, 
určenými pro přihnojování dřevin. 

  Libor Abraham
Agarden rostliny s.r.o

Berberis thunbergii ´Tiny Gold´ 

Berberis thunbergii ´Kobold´

Berberis media ´Red Jewel´

Berberis buxifolia ´Nana´



PŘEDSTAVUJEME 
ČLENY 
DRUŽSTVA
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Firma Zahrada Matúšů s.r.o. byla zalo-
žena v r. 2010. Její vznik byl vyústěním 
dlouholeté rodinné tradice v oblasti 
projekce, realizace, údržby a pěstování 
okrasné a krajinné zeleně. 

V roce 1990 začali manželé Matúšů 
v Horních Lhoticích budovat okrasnou 
školku. Zpočátku se soustředili pouze 
na pěstování rostlin pro krajinnou vý-
sadbu a realizace. Postupně se produk-
ce školky rozšiřovala a modernizovala. 
Stále více v ní přibývalo rostlin pěsto-
vaných v kvalitě pro zahradní centra. 
V současné době pěstujeme ve vlastní 
školce zhruba 150 000 rostlin všeho 
druhu ročně. 

Zaměřujeme se především na rostliny ve 
větších květináčích, již vzrostlé, zapěsto-
vané, silné. Zejména trvalky z naší pro-
dukce zaujmou nejednoho zákazníka. 
Na rozdíl od jiných pěstitelů je vysazu-
jeme do dvou- a vícelitrových květináčů, 
kde plně vynikne jejich krása. 

Vypěstované rostliny dodáváme do řady 
zahradních center v České republice. 
Snažíme se sledovat evropské trendy 
a naši produkci pravidelně rozšiřujeme 
o nové licenční odrůdy vhodné pro naše 
klima. 

Logickým vyústěním naší vlastní pro-
dukční činnosti bylo v roce 2008 ote-
vření maloobchodní prodejny v Hor-
ních Lhoticích v sousedství naší okrasné 
školky. Zpočátku se jednalo o prodej 
čistě rostlinného materiálu z produkce 
okrasné školky. V roce 2010 byla pro-
dejna rozšířena a dovybavena zpevně-
nými plochami a fóliovníkem. Byl také 
výrazně rozšířen sortiment, ve kterém 
dnes naleznete přes 1500 druhů rostlin-
ného materiálu, širokou nabídku hno-
jiv, postřiků, zahradnických pomůcek, 
keramiky, plastových nádob, dekorací 
a sezónních doplňků.

V roce 2012 byla vybudována i kamen-
ná prodejna zahradního centra. Filozofi í 
naší fi rmy jsou kvalitní služby a pora-

denství v rodinném zázemí a klidném 
a inspirujícím prostředí venkovské Vy-
sočiny. V centru se naši zákazníci setká-
vají stále se stejným týmem, který je 
vždy připraven poradit a pomoci. 

Ač se Zahrada Matúšů nachází ve ves-
nici o 100 obyvatelích, dokázala si za 
sedm let své existence získat své přízniv-
ce. Vyhledávaní jsme mimo jiné díky 
široké nabídce ovocných stromků, které 
prodáváme tradiční, dnes již opouště-
nou pracnou metodou, prostokořenné 
ze zakládky. 

Během roku pořádáme několik po-
pulárních akcí. Nejnavštěvovanější je 
„Dýňování v Zahradě Matúšů“, které 
se koná v polovině října a „Jarní sázení 
v Zahradě Matúšů“, zaměřené na prodej 
letniček a bylinek v květnu.

Zahrada Matúšů s.r.o. je prozatím ma-
lou fi rmou, ale své místo na trhu si již 
pomalu začíná nalézat. Chceme se pro-
fi lovat jako rodinné zahradnictví zamě-
řené na kvalitu a důkladnou péči o zá-
kazníka. 

Víme, že naše poloha je do jisté míry 
faktorem brzdícím náš růst (cca 30 km 
od Brna a 30 km od Třebíče), ale doufá-
me, že úzké propojení s výrobou, indi-
viduální přístup a klidné prostředí bude 
pro naše zákazníky zajímavým momen-
tem při volbě svého dodavatele rostlin 
a doplňků.

Zahrada Matúšů s.r.o.



Záhradníctvo Agroservis Stupava bolo 
založené v roku 1992.Veľký zákaznícky 
záujem umožňoval v nasledujúcich ro-
koch rozširovanie predajného priesto-
ru i predávaného sortimentu. Ponuku 
okrasných a ovocných drevín, rezaných 
kvetín, keramiky, semien, hnojív, postre-
kov a rôzneho doplnkového materiálu 
sme v roku 2004 rozšírili o predaj závla-
hovej a jazierkovej techniky. Sme zástup-
cami americkej závlahovej fi rmy TORO 
Ag. a Irritrol na slovenskom trhu.

Veľkú časť našich aktivít zaberá projek-
tovanie okrasných záhrad a závlah. 

Samozrejmosťou je široký zákaznícky 
servis (bezplatné naloženie zakúpeného 
tovaru priamo do auta), odvoz a posa-
denie vzrastlejších drevín či poradenské 
služby.

Obľube sa teší aj program "Urob si 
sám", v ktorom ponúkame zručným 
zákazníkom možnosť realizácie auto-

matickej podpovrchovej závlahy vlast-
nými silami. K závlahovému 
materiálu, ktorý bol u nás zakúpený, 
dodáme bezplatne projekt a zabezpečí-
me dozor pri montáži. 

V priebehu roku organizujeme prezen-
tácie výrobkov rôznych dodávateľských 
fi riem či tradičné školenia pre závla-
hárov.

Zvlášť obľúbenou akciou je každoročný 
Mikulášsky večierok, ktorý je akýmsi 
poďakovaním našim zákazníkom za 
pria zeň a zároveň zahájením vianočné-
ho predaja. 

Pre jar 2015 sme pripravili mimoria-
dne širokú ponuku ovocných a okras-
ných drevín. Špecializovali sme sa na 
ovocné stromy zakrslé, slabo rastúce 
a stĺpovi tého tvaru.

Veľmi sa tešíme na predaj letničiek 
a balkónových rastlín, kde máme za-

bezpečený každodenný návoz kvetín 
od našich a zahraničných producentov 
(Taliansko, Holandsko, Česká republi-
ka, Poľsko).

Aj keď príroda v tomto období zaslú-
žene oddychuje, my sa tvrdo a veľmi 
zodpovedne sa pripravujeme na jarnú 
sezónu, aby s príchodom prvých slneč-
ných dní bolo naše záhradníctvo opäť 
pestrofarebné a plné prekvapení.

Jozef Gašparek
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Agroservis Stupava

PREDSTAVUJEME 
ČLENOV 

DRUŽSTVA



24

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

Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: +420 546 223 042
www.ctyrlistek-centrum.cz

Hortiscentrum s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

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

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

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

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

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

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

Xxx
Xxx

Flora centrum – Mrázovi
Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Lidická 70, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
www.fl ora-centrum.cz

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

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

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

Seznam 
prodejen

PRAHAMariánské 

Karlovy 
Vary

Králové

Brno

Stupava
Trnava

Ivanka 
pri Dunaji

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Cidlinou

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

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

Stanislav Kopřiva – zahradní centrum
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 734 638 230
www.zahradnictvi-dubany.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

Záhradníctvo ROYAL GARDEN  
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca 
Tel.: +421 905 871 266
www.royal-garden.sk 
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Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 739 062 808
www.skolky-montano.cz 

Zelená architektura – Jiří Slovák 
Kájovská 17,  382 21 Kájov
Tel.: +420 731 618 801
www.zahradnictvi-krumlov.com

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

Zahradnictví Cílkovi 
U Remízku 1210, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 607 840 999
www.zacen.cz

Záhradníctvo Horváth

www.zahradnictvomh.sk

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

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

w.zahradnictvi-krumlov.com www.zacen.cz

TVORSAD
Trnava 

14. 2. 2015 
Sviatok sv. Valentína 
To, čo my s láskou pre vás 
pripravíme, vy s láskou darujete!

27. 3. 2015 
Záhrada jari
(tematická záhrada)
Odborná prednáška o používaní 
biologickej ochrany s Agro Bio Opa-
va, praktické odborné rady, pestova-
teľské opatrenia v okrasnej a úžitko-
vej záhrade; veľkonočné inšpirácie; 
pre deti: hľadáme zatúlané vajíčka 

10. 4. 2015 
Súčasná záhrada 
(tematická záhrada)
Odborná prednáška na tému súčas-
ná záhrada spojená s prezentáciou 
ukážok aktuálnych realizácií

24. 4. 2015 
Záhrada zdravia 
(tematická záhrada)
S odborníkmi spoznávajme lieči-
vú moc ovocia a byliniek, známych 
i menej známych...

Trima plus s.r.o., 
Mariánské Lázně 

20. – 21. 3. 2015 
Tradiční vítání jara 

Akce 
zahradních 
center
Zveme Vás na návštěvu výstav 
a akcí do našich zahradních 
center
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Zahradní centrum Parkon, 
Libice nad Cidlinou

16. – 22. 3. 2015 Vítání jara

7. – 12. 7. 2015 
Clematis show – 
6. ročník výstavy plaménků

11. – 13. 9. 2015 
Výstava melounů – 3. ročník – 
ochutnejte z 50 odrůd námi 
vypěstovaných melounů

Zahradnické centrum 
Jelínek, Veltrusy

21. – 22. 3. 2015 Vítání jara 

Záhradníctvo Horváth, 
Ivanka pri Dunaji

21. 2. 2015 
Jar v zeleninovej záhrade – 
odborná pomoc pri výbere osív 
a predpestovaní priesad

14. 3. 2015 
Vítanie jari – cibuľoviny, 
ukážky výchovného rezu 
ovocných drevín

11. 4. 2015 
Bylinkový deň – prezentácie 
s predajom byliniek

25. 4. 2015 
Vysaďme si spolu – výsadba na 
balkón či terasu, pripravíme 
pre vás zeleninové priesady 
i vrúbľovanú zeleninu

2. – 9. 5. 2015 
Azalky a rododendrony – 
sortiment a ukážky založenia 
vresoviska

23. 5. 2015 
Deň trvaliek a vôní 
v záhradníctve – okrem 
obľúbenej levandule objavíme 
aj iné vône

Čtyřlístek zahradní 
centrum s.r.o., Brno

4. 4. 2015 
Jarní den ve Čtyřlístku

25. 4. 2015 
Bylinkový den ve Čtyřlístku

30. 5. – 7. 6. 2015 
Výstava kaktusů 

3. 10. 2015 
Podzimní den ve Čtyřlístku – 
DÝŇOVÁNÍ

28. 11. 2015 
Advent ve Čtyřlístku

Zahrada Matúšů s.r.o., 
Kralice nad Oslavou

20. –  21. 3. 2015 
Vítání jara v Zahradě Matúšů – 
jarní sezóna v plném proudu

25. 4. 2015 
Jarní sázení v Zahradě 
Matúšů – letničkové dny, 
bylinkový ráj, dětská dílna

Agroservis,
Stupava 

21. – 28. 2. 2015 
Rez ovocných stromov – 
odborné poradenstvo

marec 2015
Otváranie jari, mesiac 
cibuľovín 

apríl 2015
Mesiac byliniek a zeleninových 
priesad 

Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých 
zahradních center.

Cena 34 Kč (1,60 €) , v předplatném 28 Kč

N E J O B L Í B E N Ě J Š Í H O B B Y Č A S O P I S

PŘÍLOHA PRO ŽENY � TIPY � TRIKY � PORADÍME JAK NA TO!

Kuchařské fantazie
Pavlíny Kinclové

BRAMBORY

LEDEN 2015

MENU PODLE FLORENTÝNY
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ZAHRÁDKÁŘKY
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CUKROVÝ
MELOUN
na zahrádce

BERGÉNIE
rostliny pro

celoroční efekt

Začíná seriál
O BONSAJÍCH

LEDEN 2015

Barevné mutace
RUBÍNU
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DVA
ČASOPISY
jedna cena

336 Kč

moderní časopis nejen o zahradě

Dárky a překvapení pro
přímé předplatitele navíc!

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

Jméno

Příjmení

Ulice

Obec a PSČ

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

Ulice

Obec a PSČ

✂

Objednávku zašlete na adresu:
ČZS z. s.– Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
V případě objednávky předplatného se zasíláním na Slovensko vyplněný kupon odešlete
na adresu Magnet Press Slovakia, P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava nebo Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a.s., P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3. Cena časopisu je 1,5 EUR, roční před-
platné je tedy 18 EUR.
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Neváhejte a objednejte časopis
pro sebe nebo jako dárek
Ušetříte svůj čas i peníze!
tel.: 222 780 739 (po–pá 9–15 h)
sms: 602 557 560
elektronicky: www.zahradkar.org
Složenku zašleme, možný je i převod z účtu.
Cena předplatného je 28 Kč tj. 336 Kč
(roční předplatné = 12 čísel; nutno zvolit odběr od kterého čísla).

CERTIFIKÁT

CERTIFIKÁT
na pfiedplatné ãasopisuna pfiedplatné ãasopisu

Kar l o v i k na r o z en i nám
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Orchid Program
Orchid program tvoří ucelený koncept potřeb pro pěstitele 
orchidejí v samostatném dřevěném stojanu. Tento koncept 
je nabízen zejména prodejcům zahrádkářských potřeb 
a květinkám tak, abyste Vy, pěstitelé orchidejí, nalezli vše 
základní, co Vaše orchidej potřebuje, na jednom místě. 
V konceptu Orchid program naleznete jak pěstební substráty 
a hnojiva pro potřebný růst orchidejí, tak kontejnery, 
květináče, klipsy, dekorační podpůrné tyčky Orchideco 
nebo designově nádherné obaly Brussels od renomované 
holandské společnosti Elho.

Listová výživa pro orchideje 
a bromélie
je určena k přímé aplikaci na list. 
Tento způsob přináší velkou výhodu 
v urychleném přísunu živin přímo do 
všech částí rostlin a v maximálním 
využití jednotlivých prvků. Z toho 
důvodu je koncentrace roztoku 
nižší, než je tomu u kořenové výživy 
prováděné zálivkou. Vedle hlavních 
živin obsahuje hnojivo v optimálním 
poměru i dva stopové prvky (Fe a Mn), 
které jsou důležité pro vybarvení listů.

Výhody:
• okamžitě přístupné živiny rostlině
• prodlužuje dobu kvetení
• obsahuje rostlinné kondicionéry
• nedochází k přemokření substrátu
• pohodlná aplikace postřikem

Substrát pro orchideje 
a bromélie
je speciální substrát určený pro přesazování a pěstování všech druhů 
orchidejí. Složení substrátu je vyvinuto přesně podle potřeb orchidejí, 
které vyžadují vysoký obsah vzduchu v kořenové zóně. Skládá se 
z kvalitní piniové kůry a vláknitého rašeliníku /Sphagnum /.

Krásná a zdravá orchidej? 
Náš cíl!

p gp




