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Úvodník
Každý rok je pro 
nás v zahradních 
centrech jiný. 
Každý přináší 
nové podněty 
a výzvy. 
S příchodem 
jara chystáme 
a plánujeme, čím 
vás překvapíme, 

poblázníme a nadchneme, a pak 
už jen čekáme a doufáme, že jsme vás 
nezklamali.

Snažíme se být jiní v řadě ohledů. Klademe 
důraz na kvalitu zboží, jeho pestrost 
a profesionalitu přístupu k vám, našim 
zákazníkům. Takto nahlížíme i na pečlivý 
výběr sezónních akcí a trendů. A co jsme si 
pro vás letos připravili?

Především to bude jedinečný letničkový 
ráj… Široký výběr kvalitních rostlin už 
od maličkých desetipaků a pak celá vlna 
našich barevně vyladěných novinkových 
vozíků, která dorazí do vašeho zahradního 
centra v závěru dubna – nechte se nalákat 
jejich složením, které vám představujeme 
i v tomto čísle časopisu TIP.

Nezapomněli jsme ani na bylinky. Krom 
již tradičních mát, rozmarýnů, tymiánů 
a dalších vám představíme ve větší míře 
i novější hity – rýmovník, angínovník, 
medvědí česnek a kotvičník. Levandulový 
ráj se rozroste o nové zajímavé druhy. 

Přineseme vám také úplnou novinku 
letošní sezóny. Hortenzii Three Sisters, 
dokonale sladěnou ze tří vytónovaných 
barev, nakvétajících pohromadě – více 
podrobností o ní naleznete také v tomto 
čísle TIPu. 

Zimostrázy a bobkovišně jsou stálicí 
našich center. Minulou zimu však zažívaly 
těžší období, zejména na nevhodných 
místech – jak je tedy pěstovat správně? 
Zalistujte dále!

Usedněte s naším časopisem ke kávě či 
čaji, nechte se inspirovat a nebojte se 
k nám přijít s jakýmkoliv přáním a otázkou. 
Jsme tu pro vás a doufáme, že i tato 
sezóna s námi pro vás bude příjemným 
překvapením.

Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady 

Skalnička z južnej Afriky
Čarovné kvietky rodu Rhodohypoxis 

sa vo voľnej prírode dajú vidieť v Juho
africkej republike, kde rozkvitajú na úbo
čí Dračích hôr. Je to nízka rastlinka, ktorá 
pod povrchom pôdy vytvára drobné 
hľúzky. Kvitne pomerne dlhú dobu a vy
tvára podľa odrody kvety  bielej, ružovej 
i purpurovej farby. V našich podmien
kach sa s týmto druhom stretávame 
výhradne pri pestovaní v malých kve
tináčoch, lebo rastlina vyžaduje pre
zimovanie v suchej a hlavne chladnej 
miestnosti, kde nemrzne. Cez leto môžu 
byť rastliny neustále vonku, používajú sa 
hlavne na zdobenie stolov a políc.

Parohovce potrebujú vlhkosť
Jednou zo zvláštností sveta papradí 

je parohovec (Platycerium). Vytvára dva 
druhy listov, jedny sú neplodné a slúžia 
na prichytenie rast liny k podkladu, dru
hý typ listov je silne vykrajovaný a de
koratívny. Pri domácom pestovaní rastú 
najlepšie v podobnom prostredí ako vo 
voľnej prírode – teda prichytené na čas
ti konára alebo väčšej doske zavesenej v 
priestore. Parohovce sú veľmi náročné 
na vlhkosť vzduchu, bez nej rastliny zvy
čajne neprosperujú.

Zaujímavosti TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

Zahradnická hantýrka 
Rostliny, stejně jako lidé mají svoje intimní témata. Týkají se rozmnožovacího 
procesu a souvislostí s tím spojených. Pro jejich pochopení musíme umět do 
těchto intimních sfér trochu nahlédnout, protože to posléze ovlivňuje i pěsti
telské postupy, případně úspěchy či prohry. 

GENERATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ 
je nejpřirozenější formou množení 
rostlin. Jinými slovy je to množe
ní semeny, tedy pohlavní cestou. 
Výhodou generativního rozmnožo
vání je možnost získat velké množ
ství jedinců za krátkou chvíli. Nově 
vzniklé rostliny ovšem nemusí být 
úplně stejné, často se u nich proje
vují různé rozdíly. Ty mohou být jak 

 negativní, tak velmi přínosné. Na gene
rativním rozmnožování je postaveno 
téměř celé šlechtitelství.

VEGETATIVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ využívá 
různých částí rostlin k získání nových 
jedinců. Jsou to třeba části stonků, kořenů, 
oddenky, šlahouny, hlízy či cibulky. Vege
tativním rozmnožováním je také očkování 
či roubování, těmto dvěma úkonům se 
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História fuchsií
Fuchsie dnes zdobia nejeden dvor či 

balkón. Ale poznáte ich históriu? Väčši
na fuchsií pochádza z Južnej Ameriky 
(viac ako 120 druhov), pravdepodobne 
štyri ďalšie druhy sú doma na Novom 
Zélande. Španieli fuchsie zaznamenali 
pri prvých kolonizačných cestách do 
Južnej Ameriky, ale nezaujali ich. Nebolo 
na nich nič jedlé ani užitočné. Prvé fuch
sie sa dostali do Európy až v 18. storočí 
a krátko na to nadchli milovníkov kvetín. 
V roku 1848 bolo známych už vyše 
500 odrôd. Dnes ich je už viac než osem 
tisíc a toto číslo určite nie je konečné. 
Po svete existuje niekoľko špecializova
ných asociácií, ktoré združujú pestova
teľov týchto rastlín.

Mahagonový strom
Názov stromu Swietenia macrophylla 

osloví iba ozajstných odborníkov. Keď 
sa avšak povie mahagónové drevo, nájde 
sa len málokto, kto by nevedel, o čo ide. 
Toto veľmi kvalitné, ale i krásne drevo 
pochádza práve z tohto stromu. Je pô
vodom zo Strednej a Južnej Ameriky, 
rastie obvykle samostatne a pri dostatku 
priestoru vytvára mohutnú, impozantnú 
korunu. Mahagónové drevo malo najväč
šie uplatnenie v nábytkárstve, pri výrobe 
hudobných nástrojov a pri stavbe lodí. 
Stromy rastúce vo voľnej prírode sa 
kvôli ochrane využívajú málo. Pestuje sa 
ale na plantážach v rôznych čas tiach tro
pického sveta. Vytvára pomerne veľké 
semená, ktoré sú jedlé a cenené v zdra
vej výžive.

Výstredný cesnak
Okrem cesnaku zeleninového exis

tuje mnoho druhov botanických, ale aj 
vyšľachtených cesnakov, ktoré majú 
v záhradnej tvorbe výborné využitie. 
Niektoré sú nenápadné, ale existujú 
i veľmi dekoratívne, skoro až výstredné 
odrody. Cesnak Allium ‘Purple Sensati
on‘ je jedným z najnápadnejších. Podľa 
miestnych klimatických podmienok kvit
ne od mája do júna veľmi nápadnými, 
pomerne veľkými súkvetiami, ktoré sú 
ozdobné ešte aj po odkvitnutí. Dobre 
sa kombinuje s inými druhmi cibuľových 
rastlín i s trvalkami. Ozajstný efekt ale 
vznikne iba pri veľkorysom spôsobe vý
sadby. Na jedno miesto by sa malo vy
sadzovať minimálne 10–15 cibuliek – ak 
ich bude viac, len dobre.

jedním slovem říká štěpování. Pomocí ve
getativního rozmnožování se získávají rost
liny, které mají úplně stejné vlastnosti jako 
rostliny mateřské. Proto se třeba očkují 
stromy, aby každý, kdo si koupí konkrétní 
odrůdu, měl jistotu, co může od rostliny 
čekat.

ROSTLINA JEDNODOMÁ vytváří samo
statně květy samčí i samičí, přičemž se 
ale oba typy květů nacházejí na jediné 
rostlině. Dobrým příkladem je třeba líska 
nebo ořešák vlašský, kde existují dva 
druhy květů – samčí i samičí. Ty samičí 
jsou docela nenápadné, samčí jsou 
velké jehnědy, které produkují obrovské 
množství pylu. Tyto jehnědy jsou důležité 
pro oplodnění, ale samy plody nikdy 
nepřinášejí.

ROSTLINA DVOUDOMÁ vytváří na jedné 
rostlině pouze květy jednoho pohlaví. 
Zjednodušeně řečeno, představitelé 
samčího pohlaví nebydlí v jednom „domě“ 
(v jedné rostlině) s představitelem pohlaví 
opačného. Je ovšem jisté, že i tak se tito 
dva jedinci vzájemně potřebují, jinak plody 
nemohou vzniknout. Typickým předsta
vitelem dvoudomého druhu je rakytník 
nebo aktinídie, která přináší známé ovoce 
kiwi. Při vysazování na stanoviště se proto 
vždy musíme pídit po samičce i po sameč
kovi. Obvykle to už tak bývá, že jeden 
sameček (třeba u rakytníku) dokáže opylit 
více samiček rostoucích poblíž.

SAMOSPRAŠNOST je schopnost rostliny 
oplodnit květ pylem ze stejné rostliny. Je 
to na první dojem moc dobrá vlastnost, 

protože tím pádem není nutné mít 
na zahradě od jednoho druhu více 
odrůd. Někdy to zas tak velká výhoda 
není, neboť opylení vlastním pylem 
může vést k méně kvalitní úrodě, 
stejně jako je to u lidí – děti v rámci 
příbuzenského vztahu často nemají ty 
nejlepší předpoklady. Samosprašné 
jsou například broskve.

CIZOSPRAŠNOST je opakem samo
sprašnosti. Způsobuje, že rostlina 
se nemůže opylit vlastním pylem. 
V ovocnářství to často vede k po
třebě sázet kombinované porosty, 
ve kterých se bude vyskytovat více 
odrůd od stejného druhu na jednom 
stanovišti. Typickým příkladem cizo
sprašné rostliny je třešeň.

http://www.zahradnicentra.eu/
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Léto v záplav ě barev
Pro letošní rok jsme pro vás připravili ucelené kolekce balkonových rostlin 
pro výsadbu do truhlíků, květináčů, mis a dalších nádob, které budou zdobit vaši 
terasu po celé léto. V našich zahradních centrech je najdete na označených vozících 
ve skupinách, v jakých vám je představujeme na následujících stranách.

LETNIČKY

Mixy převislých balkonovek 
jednodruhové i vícedruhové

Vzpřímené pelargonie 

Vzpřímené pelargonie 

Převislé pelargonie 
 plnokvěté 
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Žlutý vozík

Růžový vozík

Bílomodrý vozík

Vínový vozík 

Mixy do závěsů 
rostliny vytvářející dlouhé převisy

http://www.zahradnicentra.eu/
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JAK NA TO

Balkonovky SNADNO A CHYTŘE
V průběhu jarních měsíců se v zahradnických centrech setkáte 
se širokou nabídkou sadby balkonových rostlin určených 
k výsadbě do truhlíků nebo jiných nádob. Budou vám dělat radost 
a zkrášlí váš dům, zahradu nebo dotvoří atmosféru pod pergolou 
či v jiném příjemném zákoutí. Poradíme vám, jak docílit nejlepších 
pěstitelských úspěchů po zakoupení sazenic. 

Vše začíná výběrem pěstební nádoby. 
Ideální volbou jsou různé druhy samo
zavlažovacích truhlíků nebo květináčů, 
které zajistí v průběhu vegetace na velmi 
exponovaném stanovišti dostatek vláhy 
i v těch nejparnějších dnech. Vyberte si 
také vhodný substrát určený speciálně pro 
balkonové rostliny, a můžete začít sázet! 

Každý dnes ví, že balkonovky kromě 
 dostatku vláhy potřebují i dostatečné 
množství živin a že se nevyhnou v průběhu 
života i různým škůdcům, jako jsou molice, 
svilušky, mšice či třásněnky. Už při výsadbě 
máme možnost zvolit si ze dvou způsobů, 
jak se o rostliny starat. První a tradiční spo
čívá v tom, že zasadíme rostliny do sub
strátu, začneme zalévat a jednou týdně se 
pokusíme odměřit „přesnou“ pravidelnou 
dávku hnojiva do zálivky. Další týden toto 
hnojení zopakujeme a mezitím sledujeme, 
jak rostliny hezky rostou a zda náhodou 
netrpí škůdci. Další týden zase přihnojíme, 
když se objeví mšice, zasáhneme postři
kem, nezapomeneme přihnojit (ale už ji
ným hnojivem, protože balkonovky začaly 
kvést), mícháme postřik proti molicím, 
 které se nečekaně objevily a na něž postřik 
na mšice nefunguje, přihnojujeme… a tak 

 pořád dokola až do podzimu, když náho
dou nezapomeneme nebo neodjedeme 
na pár týdnů na dovolenou. 

Druhou, určitě elegantnější možností 
je svěřit balkonovky do rukou odborní
ků od Substralu. Při výsadbě zamícháme 
do substrátu hnojivo Substral Osmocote 

a pro rostliny máme připravenou výživu 
na  celých šest měsíců. Jak je to možné? 
Hnojivo Substral Osmocote obsahuje 
v pryskyřičných granulkách zásobu hnojiva 
na celých šest měsíců. Protože jsou poréz
ní, při zálivce do nich pronikne voda a roz
pustí hnojivo obsažené v granulích. Hnojivo 
se však neuvolňuje naráz, ale postupně po
dle teploty půdy. Granulka se totiž za chlad
ného počasí zavře a žádné hnojivo rostlině 
nedodá, protože není třeba. A tak vydrží 
zásobovat rostliny celou sezonu a prá
vě v době, kdy rostliny hnojivo potřebují. 
Pro ty, kdo se nechtějí vzdát přihnojování 
v průběhu vegetace, lze směle doporučit 
Substral Krystalické hnojivo na balkonové 
rostliny. Toto  krystalické hnojivo příjemně 

doplňuje Osmocote, výborně se rozpouš
tí i v tvrdé vodě a obsahuje velké množství 
prvků podporujících kvetení. Díky tomu 
nemusíte přihnojovat každý týden a klidně 
udělejte zálivku  jednou za tři týdny.

A co ti škůdci? I na to u Substralu mysle
li. Stačí při výsadbě použít Substral  Careo 
granulát a rostliny budou celé tři měsíce 
chráněny proti veškerým škůdcům. A jako 
bonus dodá přípravek ještě rostlinám ži
viny. Substral Careo granulát totiž funguje 
tak, že rostlina nasává s hnojivem i účinnou 
látku, která koluje v celém těle rostliny. 
Stačí pak, aby si například mšice nasála tro
chu rostlinné šťávy a zaručeně to byla její 
poslední večeře. A to celé trvá tři měsíce 
od výsadby.

Pokud by se po třech měsících ještě 
 objevil nějaký škůdce, stačí použít již na
ředěný Substral Careo Ultra rozprašovač, 
který má na škůdce stejný účinek jako 
 Substral Careo granulát, jen rostlinu ochrá
ní maximálně tři týdny. Zato je vždy po ruce 
a připraven k okamžitému použití.

TEXT  David Brom
FOTO Substral
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Letničkové  kombinácie  
V KVETINÁČOCH

V záhradných centrách vám ponúkame 
širokú paletu kvetináčov v rôznych 
farbách ako aj veľmi široký, rozmanitý 
sortiment letničiek vhodných 
do mobilných nádob. Nájdite si v našej 
ponuke kombináciu, ktorá sa bude 
najlepšie hodiť na váš balkón alebo 
terasu, a spestrite si tohtoročné leto 
záplavou farebných kvetov.

LETNIČKY

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

FOTO Foto Dümmen Orange
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Pri výberu rastlín nesmieme zabúdať, 
že v jednej nádobe môžu rásť len rastli
ny s podobnými nárokmi na svetlo, vlahu 
a živiny. Skombinovať sa dajú rôzne rasto
vé formy – krovité aj plazivé. Do jedného 
kvetináča vyberajte rastliny s podobnými 
nárokmi a úspech máte zaručený. 

V klasických kvetináčoch vhodných 
na okno vysádzajte do jedného radu, 
prípadne do tzv. trojsponu. Od veľkosti 
kvetináča záleží, koľko rastlín použijete. 
Do 60 cm širokého kvetináča použite 
aspoň tri kusy dominantných rastlín, ako 
pelargonia, petunia, alebo kombinácia 
s okrasnou trávou. Medzi tieto dominan
ty, ktoré vám budú držať kompozičnú 
líniu, vsaďte rastliny previslé, s menšími 
kvetmi iného odtieňa alebo farby, ktoré 
budú vytvárať a zapĺňať medzery medzi 
väčšími rastlinami.

V širšej debničke môžeme vysád
zať do dvoch radov – výsledný efekt je 
veľko lepejší. Keď je debnička hlbšia, mô
žeme do pozadia vysadiť drevitejšie let
ničky (letničky aj na kmienku) a do popre
dia napríklad muškáty či surfínie. 

Jednotný farebný tón pôsobí harmo
nicky, no zaujímavé sú aj kontrasty, na
príklad červená, modrá a žltá, prípadne 
modrá a oranžová alebo žltá a fialová. 

Ako sme už spomenuli, trendom výsa
dieb do nádob je kombinácia viacerých 
druhov, podľa umiestnenia kontrastnej
ších alebo v klasických tónoch. Krásne 
pôsobia moderné letničky okrasné lis
tom, ktoré nádherne dopĺňajú farebné 
výsadby letničiek. K nim patria napríklad 
Plectranthus, Coleus, Ipomea a iné.

Alfou a omegou je kvalitný substrát 
určený na kvitnúce balkónové rastliny, 

do ktorého je dobré pridať aj dlhodobo 
pôsobiace hnojivo.

Či si vyberiete klasickú kombináciu 
v romantických farbách surfínií, petuniek 
a pelargonii, alebo modernú výsadbu 
s letničkami okrasnými listom v šedých 
odtieňoch, nebojte sa kombinovať, byť 
tvorivý a skúšať nové a nové kombinácie.

Pred tým, ako si do nákupného 
košíka vložíte akúkoľvek 
letničku, je dôležité držať sa 
niekoľko základných princípov:

 Orientácia svetových strán
Nie každá letnička je vhodná na slnečné 
stanovište a naopak iné druhy by miesto 
na priamom slnku zabilo.

 Veľkosť a tvar kvetináča
Mohutne rastúce druhy potrebujú viac 
priestoru pre korene, obmedzujúca 
môže byť aj výška rastliny alebo jej previs. 

 Farebnosť
Trendom sú zmiešané výsadby, niekto 
však dáva prednosť kombináciám tón 
v tóne.

http://www.zahradnicentra.eu/


Netkaná textilie –  KOMFORT PRO VAŠI ZAHRADU

Bílá textilie určená především 
k rychlení je propustná pro světlo 
i vodu a zároveň zabraňuje velké
mu odparu vody. Textilií zakrýváme 
zejména ranější výsevy i výsadby 
předpěstovaných rostlin. Takto jsou 
rostliny chráněny před nepříznivý
mi přírodními podmínkami (silným 
deštěm, krupobitím, silnými nárazy 
větru a jarními mrazíky). Textilie sni
žuje ztrátu tepla z porostu ve dne 
až o 2 °C a v noci až o 7 °C. Tím přispí

vá k přirychlování rostlin a k nárůstu výnosu. Také chrání porost 
před hmyzími škůdci, ptactvem a drobnou zvěří. Při šetrném za
cházení ji můžeme opětovně používat. Pořídit se dá v různých 
rozměrech i sílách.

Černá textilie určená k mulčová-
ní se používá zejména při výsadbě 
roztažením na půdu, kde má výbor
né mulčovací schopnosti (brání 
prorůstání plevelů). Půda se rychleji 
v jarních měsících zahřívá a tím pod
poruje rychlejší růst rostlin. Textilie 
nezamezuje dýchání půdy. Je pro
pustná pro vodu a zároveň brání je
jímu odpařování. 

Černou netkanou textilii použijeme k zamulčování okrasných, ovoc
ných i zeleninových výsadeb. Můžeme si ji pořídit v určitém rozmě
ru i síle a vytvořit si na zvolených místech otvory na rostliny, nebo 
koupíme textilii s předem vytvořenými otvory v různých sponech. 
Toho se dá využít zejména při skupinových výsadbách keřů, drobné
ho ovoce a zeleniny.

S blížícím se jarem jistě všichni plánujeme, co a jak vybudovat na zahrádce, 
co kdy vysít nebo vysadit a jak nejlépe ochránit výpěstky před mrazem, 
houbovými chorobami, škůdci, plevelem apod.

Zkuste si letošní jaro naplánovat s netkanou textilií. Snad každý z nás ji zná nebo dokonce i používá. Její všestranné využití ocení jak 
drobní zahrádkáři, tak zemědělci a profesionální zahradníci.

Je vyrobena z polypropylenu odolnému vůči slunečnímu záření, napadení plísněmi, různými mikroorganismy, houbami či hmyzem. 
Propouští vodu, vzduch i UV záření. Vyznačuje se malou roztažností, hladkým povrchem a vysokou odolností proti otěru.

Hnojiva v tabletách

Jahodník

Pokojové rostliny

Jehličnany, konifery

Lekníny

Růže

Ovocné stromy a keře

Balkonové květiny

Borůvky, rododendrony

Postupné  uvolňování  ž
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in

měsíců
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Infi nito® 

 fungicidní přípravek proti plísním 
v zelenině

Sencor® Liquid

 listový a půdní herbicid 
s dobrým reziduálním účinkem 
k hubení většiny dvouděložných 
jednoletých a některých 
jednoděložných plevelů

domácnost i blízké okolí 
domu bez mravenců
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Ochrana 
vaší zahrady

ochrana proti 
slimákům 
a plzákům

postřik 
proti savým 
a žravým 
škůdcům, 
vhodný i pro 
předjarní 
postřik

ideální řešení 
plevelů v 
bramborách, 
rajčatech a mrkvi

bez plísně 
bramborové, 
okurkové 
a cibulové

škůdcům, 
a žravým 
škůdcům, 
a žravým 

vhodný i pro 
předjarní 
vhodný i pro 
předjarní 
vhodný i pro 

postřik
předjarní 
postřik
předjarní optimální řešení 

pro oblíbené 
Buxusy, růže 
i okrasné rostliny 
v zahrádce

chodníčky, terasy 
a nezpevněné 
plochy na vaší 
zahrádce (okolo 
záhonů, stromů) 
bez plevelů

optimální řešení optimální řešení chodníčky, terasy 

proti moniliové spále 
a plísni šedé u peckovin, 
okrasných rostlin, 
zelenině a vinné révě

®

Desiomo Duo®

 vysoce účinný 
přípravek proti všem 
druhům slimáků 
a plzáků v zahradě
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a plzákům
NATRIA – přírodního původu

®

NATRIA – přírodního původuNATRIA – přírodního původuNATRIA – přírodního původuNATRIA – přírodního původuNATRIA – přírodního původuNATRIA – přírodního původuNATRIA – přírodního původuNATRIA – přírodního původu

NOVINKY

www.bayergarden.cz

NATRIA – Bariéra na 
slimáky a plzáky

 bariéra je z přírodního 
jílovitého materiálu

NATRIA – Proti slimákům 
a plzákům

 granulovaný přípravek 
bezpečný pro lidi i zvířata

NOVINKA

NOVINKA

Keeper® zahrada

 totální listový a půdní 
herbicid

 působí na již vzrostlé 
plevele včetně kořenů, 
brání i vzcházení 
plevelných semen

Teldor® 500 SC 

 fungicid s vynikajícím 
účinkem k ochraně 
jahodníku, maliníku, 
rajčat, paprik a okurek 
ve skleníku a okrasných 
rostlin

Folicur® koncentrát 

 fungicidní přípravek proti 
padlí, skvrnitosti listů 
a rzím okrasných rostlin

 ochrání zimostráz 
(buxus), růže i okrasné 
rostliny

Decis® Protech - 
ovoce a zelenina 

 k ochraně proti škůdcům 
na zahrádce

http://www.bayergarden.cz/
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Prvé hortenzie, ktoré sa dostali 
do európ skych záhrad, sa ani zďaleka 
nepribližovali farbám a kvalitám dneš
ných odrôd. Boli pomerne nevýrazných 
farieb, takže ich popularita začala rásť až 
pri  prvých šľachtiteľských úspechoch. 
S  prvými odrodami výrazných farieb 
rástol aj záujem o pestovanie týchto 
rastlín. Úspech v pestovaní závisí nielen 
od výberu odrody, ale aj od podmienok, 
ktoré majú rastliny k dispozícii. Z latinské
ho náz vu Hydrangea vyplýva, že horten
zie majú zvláštny vzťah k vode – a to sa 
týka práve hortenzie kalinolistej. Tá vyža
duje pre svoj život dostatok vlhkosti; ak 
je sucho, rýchlo dochádza k vädnutiu lis
tov. Túto okolnosť musíme mať na vedo
mí vždy, keď hľadáme to správne miesto 
na výsadbu hortenzie. Optimálne sta
novište je v polotieni alebo tam, kde sa 
v priebehu dňa strieda tieň so slnečným 
svitom. Preto sa vyplatí mať odpozoro
vané, ako sa po záhrade „pohybujú tiene“ 
v závislosti od dráhy slnka. 

Pôda pre pestovanie hortenzie kali
nolistej by mala byť hlbšia, veľmi bohatá 
na humus, vlhká, nie však trvalo mokrá. 
Optimálna pôdna reakcia by mala byť 

mierne kyslá. Hortenzia kalinolistá doká
že prosperovať aj v pôde neutrálnej ale
bo mierne alkalickej, má to ale často do
pad na intenzitu vyfarbenia kvetov. Týka 
sa to predovšetkým odrôd s modrými 
kvetmi, ktoré sa vo vápenitých pôdach 
vyfarbujú v odtieňoch ružovej až smota
novej farby. Čím je vápnika v pôde viac, 
tým je  farba kvetov menej výrazná. Platí 
to  aspoň teraz, možno nás šľachtitelia 
hortenzií v budúcich rokoch prekvapia 
novými odrodami, ktoré budú farebne 
stabilnejšie bez závislosti na tom, či budú 
rásť v pôde mierne kyslej, či mierne zása
ditej. Prvé, nepríliš nápadné výsledky sa 
už nesmelo objavujú.

Kvety hortenzie kalinolistej sa bio
logicky zakladajú už v lete rok pred roz
kvitnutím. Dochádza k tomu v najvyššie 
položených pupeňoch, založenie kve
tov ešte v tomto období nie je voľným 
okom viditeľné. Z hľadiska rastliny to ale 
nie je príliš výhodné. Najvyššie postave
né pupene sú najzraniteľnejšie. Najväč
šie riziko im hrozí behom zimy, pretože 
je ťažké ochrániť ich pred zmrznutím. 
Na toto treba pamätať už pri výsadbe 
mladých rastlín. Preto nie sú na výsadbu 

týchto hortenzií vhodné miesta v mrazo
vých kotlinách, ani tam, kde často hrozí 
prievan alebo intenzívny vietor. Horten
zii kalinolistej sa v našich podmienkach 
bude dariť najlepšie v závetrí, v dvoroch, 
átriových záhradách a v skupinových vý
sadbách. Správnou voľbou výsadbového 
miesta sa dá významne ovplyvniť boha
tosť kvitnutia i celková vitalita a vzhľad 
hortenzie.

Hortenzia kalinolistá – 
 ozdoba letnej záhrady

Hortenzia kalinolistá, 
česky hortenzie velkolistá 
(Hydrangea macrophylla), 
pochádza zo severnej 
Číny a Japonska, kde bola 
pestovaná ešte dávno pred 
tým, než ju pre Európu 
objavil francúzsky botanik 
a lekár Filibert Commerson 
pravdepodobne v roku 1667.

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba 

RASTLINY
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Black Diamonds 
V roku 2013 ju na trhu predstavila firma  
De Jong Plant B.V. a ihneď s ňou zožala úspech. 
Typickou charakteristikou tohto produktového 
radu hortenzií je veľmi tmavý, takmer čierny list 
so zelenými žilkami, ktorý si svoje sfarbenie drží 
v priebehu celej vegetácie. Kvety sú výrazne 
vyfarbené a majú unikátne odtiene modrej, 
fialovej, červenej a ružovej.

Music Collection 
Novinka roku 2015 – tieto 
hortenzie dokážu kvitnúť 
aj na jednoročnom dreve. 
Vlastnosť, ktorá je najmä pre 
oblasti s chladnejšími zimami 
veľmi cenená. Aj vďaka tejto 
schopnosti kvete všetkých sedem 
výrazne farebných druhov tejto 
"hudobnej kolekcie" pri dobrej 
starostlivosti veľmi dlho. Vynikajú 
tiež odolnosťou proti chorobám 
a bohatými kvetmi na veľmi 
pevných stonkách.

Three Sisters 
Najnovšie hortenzie z rodiny 
De Jongových sa svetovému trhu 
predstavuje prvýkrát práve tento 
rok. Prináša unikátnu kombináciu 
troch farebných odtieňov 
namixovaných do jednej rastliny – 
dostupné sú v pastelových 
verziách tri rôzne tóny ružovej, 
modrej, fialovej, ale aj v kombinácii 
modroružovobiela . Všetky tri 
odtiene kvitnú súčasne a vyznačujú 
sa veľmi dlhou periódou kvitnutia. 
Budú výrazným doplnkom ako 
terás a balkónov, tak pri vysadení 
do záhrady.

Novinkové odrody hortenzií kalinolistých

http://www.zahradnicentra.eu/
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Vavrínovec a krušpán –
VEČNE SVIEŽI KRÁSAVCI

Dobre založené záhrady prinášajú svojim 
majiteľom estetický efekt počas celého 
roka. Aj v zime, kedy záhrada odpočíva, 
je dôležité, aby bola niečím atraktívna. 
Pre tento efekt sa používajú najmä stále 
zelené dreviny. Okrem ihličnatých drevín 
existujú i stále zelené druhy kríkov. Pre naše 
klimatické podmienky ich sortiment nie je 
extrémne bohatý, o to viac si musíme vážiť 
tie druhy, ktoré dokážu u nás prosperovať.

Buxusy na záhrade 
neprinášajú iba krásu, 

ale aj rozvíjajú fantáziu. 
Ich použitie je veľmi 

mnohostranné.

TEXT A FOTO  
Pavel Chlouba 

DREVINY
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Jedným z nich je stále zelená rastlina 
z čeľadi ružovitých – vavrínovec (česky 
bobkovišeň). Vedecké označenie tohto 
rastlinného druhu nie je jednotné. Môže
me sa stretnúť s názvom Prunus lauroce-
rasus alebo Laurocerasus officinalis. Obe 
mená patria jedinej rastline, jej slovenské 
i české meno pripomína podobnosť listov 
s vavrínom, čiže bobkovým listom. Prak
tickú podobnosť ale nehľadajte, vavríno
vec je rastlinou jedovatou a v záhradách 
nemá inú než estetickú funkciu. Sortiment 
vavrínovcov je veľmi široký a s tým aj súvisí 
ich využitie v záhradnej tvorbe. Podľa cha
rakteru rastu sa tieto dreviny používajú 
do skupinových výsadieb, ako význačné 
solitérne dreviny, alebo do zmiešaných 
skupín. Z niektorých odrôd sa vysadzujú 
živé ploty, existujú i nízke odrody vhodné 
na pokrytie povrchu pôdy. Niektoré odro
dy vavrínovcov sú citlivejšie na silné mrazy 
alebo holomrazy. Našťastie sa vyznačujú 
aj veľmi dobrou regeneračnou vlastnos
ťou, takže po prípadnom poškodení často 
veľmi dobre obrastajú. V prípade jednot
livých rastlín alebo rastlín vysadených 
v skupinách takéto poškodenie nebýva 
významné, trochu horšie je to v prípade 
živých plotov. Preto sa všeobecne dopo
ručuje vysadzovať vavrínovce do živých 
plotov iba v teplejších oblastiach a chrá
nených polohách, kde je riziko poškode
nia menšie. 

V našich záhradných centrách môžete 
vidieť rôzne kultivary vavrínovcov. Aj bez 
veľkej znalosti konkrétnych kultivarov sa 

dá už prvého videnia odvodiť, ako bude 
rastlina vyzerať v dospelosti. Široko rozlo
žité a do strán rastúce výhony naznačujú, 
že sa jedná o širšie, nie príliš vysoké for
my (‘Zabeliana‘, ‘Otto Luyken‘). Do živých 
plotov sa hodia tie kultivary, ktorých vý
hony rastú bujne a smerujú takmer kolmo 
hore (‘Etna‘, ‘Rotundifolia‘, ‘Caucasica‘), 
pre pokrytie pôdy je výborná odroda 
‘Mount Vernon‘, ktorá vytvára hustý porast  
30–50 cm nad povrchom pôdy.

Vavrínovce najlepšie rastú v mierne 
vlhkej, hlbokej a na živiny bohatej pôde. 
Pôdna reakcia by sa mala pohybovať 
v rozmedzí od mierne kyslej až po mierne 
alkalickú. Dôležité je, aby bola dobre prie
pustná, v trvale mokrých pôdach rastliny 
trpia a zbavujú sa veľkej časti listov. Dobre 
znášajú mierny tieň i polotieň, dlho trvajúci 
priamy slnečný svit im často ubližuje. Opti
málne miesto pre výsadbu je v závetrí, 
v chránenej polohe.

Druhou stále zelenou drevinou obľú
benou už po stáročia je krušpán, česky 
zimostráz. V tomto prípade ale platí, že ve
decké pomenovanie (Buxus) je všeobecne 
používanejšie než názvy národné. Buxusy 
sú dlhoveké dreviny, reprezentované nie
koľkými desiatkami druhov prevažne sub
tropických a tropických druhov. Pre nás 
najzaujímavejší druh Buxus sempervirens 
rastie roztrúsene skoro po celej Európe, 
v Malej Ázii a juhozápadnej Ázii. Z divokej 
prírody boli už veľmi dávno prenesené do 
kultúry, vďaka tomu môžeme obdivovať 
i krásu v historických záhradách a parkoch. 

Buxusy však prinášajú i mnoho možností 
pre využitie v súkromných záhradách. Dajú 
sa dobre tvarovať, sú preto vhodné pre 
pestovanie živých plotov a lemov okolo 
záhonov. Buxusy sa dobre pestujú aj v ná
dobách, čím sa ich pôsobnosť rozširuje 
i mimo záhrady do skromných priestorov 
pri vchodoch domov, na cintorínoch a ne
príliš teplých terasách a balkónoch. Buxu
sy veľmi dobre znášajú tieň, ale nevyžadujú 
ho bezpodmienečne – pokiaľ majú dosta
tok vlhkosti, vydržia i na svetlejšom stano
višti. Vadí im však horúci a suchý vzduch, 
ale i trvalo mokrá a nepriepustná pôda. 
Buxusy sú extrémne náročné na živiny, keď 
im začnú chýbať, okamžite sa to prejaví na 
farbe listov, ktorá je bronzovo zelená až 
hrdzavá. Pri pridaní nových živín do pôdy 
sa farba listov zase vráti do sviežo zelenej. 
Buxusy sú vápnomilné, nepridávame im 
preto nikdy čistú rašelinu. Pestovanie bu
xusov je pomerne jednoduché, ale vyža
duje aspoň základnú ostražitosť kvôli niek
torým chorobám a škodcom. Na buxusoch 
sa môžu objavovať niektoré druhy hmyzu, 
pričom asi najnebezpečnejší je malý motýľ 
vijačka krušpánová, česky zavíječ zimostrá
zový (Cydalima perspectalis). Jeho húseni
ce dokážu rastlinu úplne zničiť. Ochrana 
proti húseniciam je jednoduchá, ale musí 
byť veľmi rýchla pomocou bežných in
sekticídov, ktoré dostanete aj v našich 
záhradných centrách. Okrem živočíšnych 
škodcov môžu buxusy napádať aj hubové 
choroby. Proti nim sa najlepšie bráni pre
ventívnymi pestovateľskými opatreniami. 
Buxusy by sa nemali tvarovať v teplom 
a vlhkom počasí, je treba vyčkať na such
šie dni. Ideálne je nepolievať buxusy na lis
ty, pretože v hustom poraste listov voda 
dlho vysychá a šírenie hubových chorôb 
je potom jednoduchšie a rýchle. Z tohto 
dôvodu je dobré radšej zalievať ráno ako 
večer, pri večernej zálievke zostanú listy 
vlhké často až do nasledujúceho rána.

http://www.zahradnicentra.eu/


Růže 2017
V našich zahradních centrech jsme pro vás 
na letošní rok připravili společný prodej 
kontejnerovaných růží. Přij�te si prohlédnout 
speciální kolekci různých druhů růží Meidenia 
od našeho německého dodavatele. Nabídneme 
vám je ve dvoulitrových kontejnerech, takže 
vysazovat je můžete od jara až do prvních mrazíků.

Camelot

Velkokvěté Záhonové Popínavé

Goldbeet Golden Climber

Chopin Kristall New Dawn

Gloria Dei / Peace Marion Sympathie

Mister Lincoln Nina Weibull Pauls Scarlet Climber 

Doris Tysterman

Sutters Gold Jednotná  
cena:  

119 Kč /  4,40 EUR
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topinambury bylinkové maceráty formy pro perníčky
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medvědí česnek

Florentýnina 
zahrada v kuchyni

moderní časopis nejen o zahradě

PřiPravte se na sezOnu
• na nic nezaPOmenete
každý měsíc rady pro ovocnou, zeleninovou a okrasnou zahradu
• zábava i POučení
s václavem větvičkou a alenou zárybnickou
• zkrášlíte terasu, zahrádku, dům i byt
díky praktickým radám zahradních architektů
• chutné a Především zdravé
průvodce od semínka ke sklizni
• ušetříte
pravidelné slevové akce našich partnerských firem a organizací
• Žádné chybné exPerimenty 
hledáme a testujeme to nejlepší pro vás

34 kč
na stánku

28 kč
předplatné

dárky PrO PředPlatitele!

časopis zahrádkář, rokycanova 318/15 
vydává český zahrádkářský svaz od roku 1969

objednávky předplatného: bezplatná linka 800  100  134 
nebo na www.zahradkar.org

speciál 2x ročně
knihOvnička zahrádkáře

každý leden
stOlní kalendář

5 x ročně
semínka

s  dárkovým certifikátem též jako 
ideální dárek pro kutily, zahrádkáře 
 a hospodyňky

Deklarovaná hm
otnost osiva stanovena pfii 13%

 vlhkosti.Skladovat v suchu,chladnu a tem
nu.RAJâE TYâKOVÉ F1.Raná hybridní odrÛda,urãená pro teplé istudené

rychlení ve sklenících ifóliov˘ch krytech apro pûstování na poli.Plody
jsou stfiední,kulovité,pevné,vynikající chuti,odolné proti praskání,ohmot-
nosti 50–60 g.

RAJâIAK JEDL̄,KOLÍKOV¯ F1.Skorá hybridná odroda,urãená na tep-
lé aj studené r˘chlenie vskleníkoch afóliov˘ch krytoch ana pestovanie

na poli.Plody sú stredné,guºaté,pevné,v˘bornej chuti,odolné voãi praskaniu,
o hmotnosti 50–60 g.

POMIDOR TYCZKOWY F1.Odmiana mieszaƒcowa wczesna,tyczkowa,
przeznaczona do ciep∏ej izimnej uprawy wszklarniach itunelach folio-

wych,atak˝e do uprawy wpolu.Owoce sà Êredniej wielkoÊci,okràg∏e,wy-
równane,bardzo smaczne,odporne na p´kanie,oprzeci´tnej masie 50–60g.

STABTOMATE F1.Eine frühe hybride Sorte,für das warme und auch kal-
te Treiben im Glashaus und Folienabdeckungen,in warmen gebieten auch

am Feld.Die früchte sind mittelgross,kugelförmig,fest,mit exzellent Gesch-
mack,beständig gegen bestauden,mit den Fruchtgewicht 50–60 g.

KARÓS PARADICSOM F1.Korai hibrid karósparadicsom.Szántóföldi és
fóliasátor alatti termesztésre egyaránt alkalmas fajta.Bogyói kemények,

jó minŒségıek.Abogyók nem repedeznek.Átlagtömegük 50–60g.

íéåÄí òíÄåÅéÇõâ î1. ê‡ÌÌËÈ „Ë·Ë‰, ‚˚‡˘Ë‚‡ÂÚÒfl ‚Ó ‚ÒÂı
ÚËÔ‡ı ÚÂÔÎËˆ, ÔÎfiÌÓ˜Ì˚ı ÛÍ˚ÚËÈ, ‡Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ.

èÎÓ‰˚ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚, ÍÂÔÍËÂ, ÒÓÚÎË˜Ì˚ÏË ‚ÍÛÒÓ‚˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË,
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Í‡ÒÚÂÒÍË‚‡ÌË˛, Ï‡ÒÒÓÈ ‚ 50–60 „. 

I.-IV.II.-IV.V.80x40 cmIV.-X.

Design©MoravoSeed/âR
©Agentur Schanda/A
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Mu‰lov 1701/4,Mikulov 692 01,Czech Republic

Tel.:+420 519 510 252,Fax:+420 519 510 191,www.moravoseed.cz

1 cm

H

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

RAJâE TYâKOVÉ 
Gallant F1

Rajãiak kolíkov ,̆ Pomidor tyczkowy, 
Stabtomate, Paradicsom, íÓÏ‡Ú

Solanum lycopersicum L.
Rajãiak kolíkov ,̆ Pomidor tyczkowy, 

Stabtomate, Paradicsom, íÓÏ‡Ú

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

65
48

3

HYBRID

Deklarovaná hm
otnost osiva stanovena pfii 13%

 vlhkosti.Skladovat v suchu,chladnu a tem
nu.PAPRIKA.Raná odrÛda sladké papriky typu kozího rohu,urãená pro stu-

dené rychlení ipro polní pûstování soporou.Plody jsou vtechnické zralosti
Ïlutozelené,vbotanické zralosti jasnû sytû ãervené sv˘razn˘m leskem.OdrÛda
je vhodná ke konzervaci cel˘ch plodÛ.

PAPRIKA ROâNÁ.Skorá odroda sladkej papriky typu kozí roh,urãená na
studené r˘chlenie apoºné pestovanie soporou.Plody sú vtechnickej zre-

losti Ïltozelené,vbotanickej zrelosti sú jasne s˘to ãervené sv˘razn˘m leskom.
Odroda je vhodná na konzervovanie cel˘ch plodov.

PAPRYKA.Wczesna odmiana typu kozi róg,przeznaczona do zimnej upra-
wy wszklarniach itunelach foliowych ido uprawy wpolu zpodpórkami.

Owoce sà wdojrza∏oÊci technologicznej ˝ó∏tozielone awdojrza∏oÊci botanicznej
ciemnoczerwone.Odmiana jest polecana do konserowania wca∏oÊci.

GEMÜSEPAPRIKA.Eine frühe,süsse Wiedderhorn,Sorte die für das kalte
antreiben und auch für den Feldanbau mit Unterstützung geeignet ist.Die

früchte sind in der technischen Reife gelbgrün,in der botanischen Reife hell-sat
rot mit ausdruckvollem Glanz.

PAPRIKA.Korai hajtatásra és szántóföldi támrendszer melletti termesz-
tésre alkalmas kosszarvú fajta.Bogyói ipari éréskor zöldessárgák,teljes

éréskor pirosak,magas fényıek.CsípŒ mentes.Ipari feldolgozásra ajánlott fajta.

èÖêÖñ. ê‡ÌÌËÈ ÒÓÚ ÒÎ‡‰ÍÓ„ÓÔÂˆ‡ÚËÔ‡ äÓÁËÈ Ó„. èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl
‚˚‡˘Ë‚‡ÌËfl ‚ ÔÎÂÌÓ˜Ì˚ı ÚÂÔÎËˆ‡ı Ë‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ ÒÔÓ‰‚flÁÍÓÈ

ÍÓÔÓÂ. èÎÓ‰˚ ‚ ÒÚ‡‰ËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÁÂÎÓÒÚË ÁÂÎÂÌ˚Â, ‚·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÁÂÎÓÒÚË ÔËÓ·ÂÚ‡˛ÚÌ‡Ò˚˘ÂÌÌ˚È ÒÓ˜Ì˚È Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ ËflÍËÈ ·ÎÂÒÍ.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ˆÂÎ¸ÌÓÔÎÓ‰ÌÓ„ÓÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌËfl.
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PAPRIKA KOZÍ ROH
SLADKÁ

Sora

Paprika kozí roh, Papryka kozi róg,
Gemüsepaprika, Zöldségpaprika, èÂÂˆ

Capsicum annuum L.
Paprika kozí roh, Papryka kozi róg,

Gemüsepaprika, Zöldségpaprika, èÂÂˆ

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

64
50
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Jednotná  
cena:  

119 Kč /  4,40 EUR
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topinambury bylinkové maceráty formy pro perníčky
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březen 2017

medvědí česnek

Florentýnina 
zahrada v kuchyni

moderní časopis nejen o zahradě

PřiPravte se na sezOnu
• na nic nezaPOmenete
každý měsíc rady pro ovocnou, zeleninovou a okrasnou zahradu
• zábava i POučení
s václavem větvičkou a alenou zárybnickou
• zkrášlíte terasu, zahrádku, dům i byt
díky praktickým radám zahradních architektů
• chutné a Především zdravé
průvodce od semínka ke sklizni
• ušetříte
pravidelné slevové akce našich partnerských firem a organizací
• Žádné chybné exPerimenty 
hledáme a testujeme to nejlepší pro vás

34 kč
na stánku

28 kč
předplatné

dárky PrO PředPlatitele!

časopis zahrádkář, rokycanova 318/15 
vydává český zahrádkářský svaz od roku 1969

objednávky předplatného: bezplatná linka 800  100  134 
nebo na www.zahradkar.org

speciál 2x ročně
knihOvnička zahrádkáře

každý leden
stOlní kalendář

5 x ročně
semínka

s  dárkovým certifikátem též jako 
ideální dárek pro kutily, zahrádkáře 
 a hospodyňky

Deklarovaná hm
otnost osiva stanovena pfii 13%

 vlhkosti.Skladovat v suchu,chladnu a tem
nu.RAJâE TYâKOVÉ F1.Raná hybridní odrÛda,urãená pro teplé istudené

rychlení ve sklenících ifóliov˘ch krytech apro pûstování na poli.Plody
jsou stfiední,kulovité,pevné,vynikající chuti,odolné proti praskání,ohmot-
nosti 50–60 g.

RAJâIAK JEDL̄,KOLÍKOV¯ F1.Skorá hybridná odroda,urãená na tep-
lé aj studené r˘chlenie vskleníkoch afóliov˘ch krytoch ana pestovanie

na poli.Plody sú stredné,guºaté,pevné,v˘bornej chuti,odolné voãi praskaniu,
o hmotnosti 50–60 g.

POMIDOR TYCZKOWY F1.Odmiana mieszaƒcowa wczesna,tyczkowa,
przeznaczona do ciep∏ej izimnej uprawy wszklarniach itunelach folio-

wych,atak˝e do uprawy wpolu.Owoce sà Êredniej wielkoÊci,okràg∏e,wy-
równane,bardzo smaczne,odporne na p´kanie,oprzeci´tnej masie 50–60g.

STABTOMATE F1.Eine frühe hybride Sorte,für das warme und auch kal-
te Treiben im Glashaus und Folienabdeckungen,in warmen gebieten auch

am Feld.Die früchte sind mittelgross,kugelförmig,fest,mit exzellent Gesch-
mack,beständig gegen bestauden,mit den Fruchtgewicht 50–60 g.

KARÓS PARADICSOM F1.Korai hibrid karósparadicsom.Szántóföldi és
fóliasátor alatti termesztésre egyaránt alkalmas fajta.Bogyói kemények,

jó minŒségıek.Abogyók nem repedeznek.Átlagtömegük 50–60g.

íéåÄí òíÄåÅéÇõâ î1. ê‡ÌÌËÈ „Ë·Ë‰, ‚˚‡˘Ë‚‡ÂÚÒfl ‚Ó ‚ÒÂı
ÚËÔ‡ı ÚÂÔÎËˆ, ÔÎfiÌÓ˜Ì˚ı ÛÍ˚ÚËÈ, ‡Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ.

èÎÓ‰˚ ÒÂ‰ÌÂÈ ‚ÂÎË˜ËÌ˚, ÍÂÔÍËÂ, ÒÓÚÎË˜Ì˚ÏË ‚ÍÛÒÓ‚˚ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ÏË,
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Í‡ÒÚÂÒÍË‚‡ÌË˛, Ï‡ÒÒÓÈ ‚ 50–60 „. 
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RAJâE TYâKOVÉ 
Gallant F1

Rajãiak kolíkov ,̆ Pomidor tyczkowy, 
Stabtomate, Paradicsom, íÓÏ‡Ú

Solanum lycopersicum L.
Rajãiak kolíkov ,̆ Pomidor tyczkowy, 

Stabtomate, Paradicsom, íÓÏ‡Ú

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

65
48

3

HYBRID

Deklarovaná hm
otnost osiva stanovena pfii 13%

 vlhkosti.Skladovat v suchu,chladnu a tem
nu.PAPRIKA.Raná odrÛda sladké papriky typu kozího rohu,urãená pro stu-

dené rychlení ipro polní pûstování soporou.Plody jsou vtechnické zralosti
Ïlutozelené,vbotanické zralosti jasnû sytû ãervené sv˘razn˘m leskem.OdrÛda
je vhodná ke konzervaci cel˘ch plodÛ.

PAPRIKA ROâNÁ.Skorá odroda sladkej papriky typu kozí roh,urãená na
studené r˘chlenie apoºné pestovanie soporou.Plody sú vtechnickej zre-

losti Ïltozelené,vbotanickej zrelosti sú jasne s˘to ãervené sv˘razn˘m leskom.
Odroda je vhodná na konzervovanie cel˘ch plodov.

PAPRYKA.Wczesna odmiana typu kozi róg,przeznaczona do zimnej upra-
wy wszklarniach itunelach foliowych ido uprawy wpolu zpodpórkami.

Owoce sà wdojrza∏oÊci technologicznej ˝ó∏tozielone awdojrza∏oÊci botanicznej
ciemnoczerwone.Odmiana jest polecana do konserowania wca∏oÊci.

GEMÜSEPAPRIKA.Eine frühe,süsse Wiedderhorn,Sorte die für das kalte
antreiben und auch für den Feldanbau mit Unterstützung geeignet ist.Die

früchte sind in der technischen Reife gelbgrün,in der botanischen Reife hell-sat
rot mit ausdruckvollem Glanz.

PAPRIKA.Korai hajtatásra és szántóföldi támrendszer melletti termesz-
tésre alkalmas kosszarvú fajta.Bogyói ipari éréskor zöldessárgák,teljes

éréskor pirosak,magas fényıek.CsípŒ mentes.Ipari feldolgozásra ajánlott fajta.

èÖêÖñ. ê‡ÌÌËÈ ÒÓÚ ÒÎ‡‰ÍÓ„ÓÔÂˆ‡ÚËÔ‡ äÓÁËÈ Ó„. èÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl
‚˚‡˘Ë‚‡ÌËfl ‚ ÔÎÂÌÓ˜Ì˚ı ÚÂÔÎËˆ‡ı Ë‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ „ÛÌÚÂ ÒÔÓ‰‚flÁÍÓÈ

ÍÓÔÓÂ. èÎÓ‰˚ ‚ ÒÚ‡‰ËË ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÁÂÎÓÒÚË ÁÂÎÂÌ˚Â, ‚·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÁÂÎÓÒÚË ÔËÓ·ÂÚ‡˛ÚÌ‡Ò˚˘ÂÌÌ˚È ÒÓ˜Ì˚È Í‡ÒÌ˚È ˆ‚ÂÚ ËflÍËÈ ·ÎÂÒÍ.
àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ˆÂÎ¸ÌÓÔÎÓ‰ÌÓ„ÓÍÓÌÒÂ‚ËÓ‚‡ÌËfl.
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PAPRIKA KOZÍ ROH
SLADKÁ

Sora

Paprika kozí roh, Papryka kozi róg,
Gemüsepaprika, Zöldségpaprika, èÂÂˆ

Capsicum annuum L.
Paprika kozí roh, Papryka kozi róg,

Gemüsepaprika, Zöldségpaprika, èÂÂˆ

Garantovaná kvalita od ‰lechtitele

64
50
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Křehká krása pozdního jara
Ještě než začne kvést většina 
letních trvalek, hlásí se o slovo 
méně známé druhy, které 
jsou o to cennější, že kvetou 
v přechodné době – koncem jara 
už cibuloviny odkvetly a masivní 
vlna kvetení letních trvalek ještě 
nezačala. Ze skupiny trvalek 
pozdního jara jsme vybrali 
tři krasavice, které v zahradě 
začínají kvést v dubnu a květnu.

TRVALKY

TEXT  Ing. Renata 
Pešičková, PERENY

FOTO autorka a iVerde

Dicentra spectabilis Dicentra spectabilis ´Valentine´

Dicentra spectabilis ´Golden Heart´

Dicentra spectabilis ´Alba´



Pokojové rostliny 
si zaslouží 

správnou výživu

bohatší růst

až o 34 %
a  k v e t e n í

předchází žloutnutí konců listů

zlepšuje vybarvení listů a květů

regeneruje oslabené rostliny

wwwwwwwww.viitaaliittyykkoommmppleeex..cccz

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) nesl v minulosti romantic
ké jméno miláček jarní. Jeho zlatavě zářivé květy najdete v pří
rodě na výslunných stepních stráních, slunných okrajích křovin 
a prosluněných doubravách. V naší republice jej můžeme najít 
v jižních lokalitách Moravského krasu, kde je chráněn jako ohro
žený druh, avšak ve školkách bývá pěstován a prodáván.

Miluje vápenitou, štěrkovitou, chudou půdu, s úspěchem 
se proto pěstuje ve skalkách. 

Velké oblibě se poslední roky těší česnek medvědí 
(Allium ursinum). Vedle své léčivé role může v zahradě plnit 
i tu okrasnou na místech, kam na jaře dopadá slunce, ještě než 
se stromy zahalí do listů. Tento druh má rád naopak kyselejší 
a mírně vlhké půdy. Nezaměnitelná česneková vůně listů jej 
odliší od jedovatých druhů s lehce podobnými listy.

Srdíčko, srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis), je 
opravdu krásný host z daleké Číny. Růžovočervená srdíčka 
s bílými vnitřními korunními plátky milovaly už naše babičky. 
Běžně dostupné jsou i kultivary s čistě bílými květy, naopak 
novinkou jsou sytě červená srdce kultivaru 'Valentine', nebo 
jasně žluté listy kultivaru 'Golden Heart'. Postupně se i na náš 
trh dostávají kultivary se žlutými květy.

Srdcovka má ráda slunné až polostinné, středně vlhké par
tie. V přemokřené půdě snadno podlehne černi na bázi ston
ků. Po dokvětu zatahuje, aby uvolnila místa na záhonu těm, 
které přichází na řadu začátkem léta.

Allium ursinum

Adonis vernalis
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Plný koš bylinek
Nejčastěji pěstované a hojně používané 
bylinky a koření z nabídky našich 
zahradních center.

Bazalka
kuchyně: rajčatovým 
pokrmům, salátům, 
těstovinám nebo 
omáčkám
zdraví: zvyšuje chuť k jídlu, 
usnadňuje vykašlávání,  
pro lepší stravitelnost  
a na zklidnění

Dobromysl 
(oregano)
kuchyně: na pizzu, do 
polévek, masitých pokrmů 
a těstovin, k rybám, 
drůbeži a grilované 
zelenině
zdraví: antidepresivum, 
zlepšuje náladu a posiluje 
celý organismus

Bobkový list
kuchyně: do polévek, 
omáček, paštik, do 
nakládané zeleniny a hub, 
do pečených mas  
a ke zvěřině 
zdraví: proti zánětům 
a revmatickým bolestem, 
na zklidnění, podporu 
trávení

Majoránka
kuchyně: do zabijačkových 
jídel, polévek, na pečená 
masa, omáčky a nádivky
zdraví: zlepšuje trávení,  
při nechutenství 
a zlepšení ženské 
sexuality
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Máta 
kuchyně: do nápojů 
nebo na čaj, do 
jogurtů, pomazánek, 
čokoládových dezertů 
nebo na ovocný salát 
zdraví: zevně na bolavé 
svaly, při podráždění kůže, 
na bolavé zuby a dásně, 
osvěžení dechu

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

Petržel hladká
kuchyně: do polévek, 
omáček, nádivek, omelet, 
pomazánek, na masové 
marinády 
zdraví: zdroj vitamínu 
C, antioxidant, proti 
zánětům, posílení 
mozkové činnosti, 
redukce tělesných pachů

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

Petržel kadeřavá
kuchyně: do polévek 
a salátů, na ozdobu 
jakýchkoliv nesladkých 
jídel
zdraví: při léčbě 
močových cest a ledvin, 
čistí dech, odstraňuje 
zápach z česneku

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

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

http://www.zahradnicentra.eu/
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Proti rýmě je rýmovník
Říká se mu mexický nebo řecký euka

lypt, kubánské oregano, latinské jméno 
zní Plectranthus a česky se označuje jako 
molice nebo moud. Rostlina patří do če
ledi hluchavkovitých, je nenáročná, má 

ale ráda teplo, světlo, letnění a nesnáší 
přemokření. Pěstuje se zejména pro silice 
obsažené v listech s pronikavou meduň
komátovou až kafrovou vůní, která uvol
ňuje horní cesty dýchací.

Podle mnohých rostlina při rýmě a na
chlazení pomáhá už jen svou přítomností 
v místnosti. Doporučuje se také inhalace 
jejích silic, a to nejen při rýmě, ale také 
při astmatu – stačí rozemnout několik 
lístků v dlani a vdechovat jejich aromatic
ké látky. Molice roste naštěstí bujně, a je 
tudíž možné ji často otrhávat. Listy jsou 
dužnatější, proto se nesuší. Když si ale 
ráno utrhnete lístek a strčíte ho do kap
sy, můžete k němu přičichávat celý den. 
Další možností je ponořit večer několik 
lístků do odpařovací nádoby s vodou na 
topení. Účinná je také lihová tinktura, čaj 
nebo sirup.

Jako rýmovník je nejčastěji označován 
P. argentatus. K inhalacím se ale doporu
čuje molice purpurová (P. purpuratus), 
často se pěstuje i citronová (P. amboini-
cus). Nejrozšířenější je však okrasný druh 
P. forsteri s bíle panašovanými listy, který 
vytváří převislé šlahouny a často se vy
sazuje do truhlíku jako výplňová zeleň 
v kombinaci s pelargoniemi.

Na bolest v krku angínovník
Angínovník čínský, latinsky Iris domesti-

ca či Belamcanda chinensis, se u nás pěs
tuje jako hrnková rostlina, stále častěji 
se ale vysazuje i do zahrad. Pěstuje se 
v několika odrůdách, které se liší barvou 

Doktoři z kv ětináče
Kromě klasických léčivek narazíte 
v našich zahradních centrech 
nově i na některé méně známé, 
avšak překvapivě účinné rostliny. 
Kromě vzhledu, vůně a účinků 
na první pohled každého upoutají 
ale spíš jejich jména či lidová 
označení odkazující na potíže, 
které dokážou vyřešit.

TEXT Zdeňka Zienertová
FOTO Dreamstime



 květů, a daří se jí na slunném a suchém 
místě chráněném před letním žárem 
a mrazivými větry. Špatně snáší mrazy, 
proto je nutné ji na zimu důkladně zazi
movat nebo vyjmout z půdy a přenést do 
chladné místnosti.

Rostlina obsahuje různé účinné látky, 
například glykosidy, flavonoidy, tříslovi
ny, silice, saponiny či alkaloidy. Při domá
cím léčení se uplatňují hlavně listy, ale 
i odden ky. Ty se užívají při poruchách žláz 
s vnitřní sekrecí, revmatismu, nadýmáni 
a zácpě a působí i močopudně. Známější 
jsou ale účinky mladých čerstvých listů, 
které dezinfikují a hojí sliznice, pomáhají 
při nachlazení, zahlenění, bolesti v krku 
při angíně a zánětu horních cest dýcha
cích. Blahodárně působí i na hlasivky a tlu
mí kašel.

Pro potenci kotvičník
Kotvičník zemní (Tribulus terrestris) je 

jednoletá poléhavá bylina, která sice po
chází z Asie, ale dobře se pěstuje i u nás. 
Rostlinu můžete nechat zplanět a její 
množení ponechat na samovýsevu nebo 
ji každoročně vysévat. Sklízí se průběžně 

během celé vegetace, poslední a kom
pletní sklizeň kotvičníku i s kořeny nastává 
před příchodem prvních mrazíků.

Pravidelné užívání kotvičníku má pozi
tivní vliv na hormonální rovnováhu a zvy
šuje sexuální touhu, proto se mu také 
říká zelená viagra. U mužů podporuje růst 

svalové hmoty na úkor tuku, u žen redu
kuje tělesný tuk v rizikových partiích těla. 
Je účinný při menopauze – potlačuje ne
spavost, deprese, proměny nálad a návaly 
horka. Snižuje také hladinu cholesterolu, 
upravuje krevní tlak a dodává vitalitu. Uží
vá se celá rostlina včetně plodů.

V lékařství se používá při léčení ate
rosklerózy, ischemické choroby srdeční 
a vysokého krevního tlaku. Snižuje také 
hladinu sodíku, brání zadržování tekutin 
a působí analgeticky.

NEZAPOMEŇTE
Pro dlouhodobější 

užívání většiny bylin 
platí, že by po třech 

týdnech doporučené 
léčby měla následovat 

čtrnáctidenní 
přestávka.
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Pěstování levandule 
 velké množství slunce 
 velmi dobře propustná, raději suchá 
půda, klidně i kamenitá, písčitá a chudá 
na živiny
 levandulím nesvědčí těžké, mokré 
a studené půdy
 nepotřebují zálivku (až na opravdu 
výjimečné situace) a téměř žádné 
hnojení

 případné doplňování živin snižuje 
mj. kvalitu esenciálních olejů, které jsou 
zdrojem charakteristické levandulové 
vůně
 po odkvetení a sběru květenství 
seříznout tak, aby si keřík udržoval 
kompaktní, polokulovitý tvar
 regenerační schopnost starého 
dřeva je slabá, neřežeme proto 
do starého dřeva 

Levandulové snění
Levandule patří k nejoblíbenějším rostlinám, 
které pěstujeme na našich zahradách kvůli 
silné a velmi charakteristické vůni. Je velmi 
pravděpodobné, že patří dokonce k nejdéle 
používaným aromatickým bylinám, které 
lidstvo vůbec znalo.

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba 

Lavandula angustifolia ´Hidcote Blue´ 

Její historie zasahuje daleko před za
čátek našeho letopočtu. Je prokázáno, 
že již staří Egypťané levanduli v hojném 
množství využívali, mimo jiné třeba při 
mumifikaci svých vládců. Z Egypta se 
móda levandulí dostala ke starým Řekům 
a od nich až k Římanům. Každá kultura 

k dovednostem využití levandule přidala 
něco svého, tak přirozenou cestou sláva 
levandule neustále rostla. 

Dnešní věda objevila u levandule 
mnoho nového a umí vysvětlit, jak jed
notlivé látky obsažené v levanduli fun
gují. Ve středověku neexistovala  znalost 

virů a bakterií, ale levandule už se cíle
ně používala k tomu, aby chránila lidi 
před nebezpečnými nemocemi. Mož
ná k tomu v mnoha ohledech pomohla 
náhoda, ale nesnižuje to význam této 
jedinečné rostliny. Lidé, kteří pracova
li v dílnách na  výrobu rukavic, používali 

ROSTLINY

Jestli chcete vonět,  
umyjte si ruce  

v malém množství  
růžové vody. Potom 

vezměte levandulový květ  
a vetřete si jej do dlaní, 

dosáhnete tím 
požadovaného účinku.

Leonardo da Vinci



ke zpracování kůže olej získaný z levan
dule. Když vypukla morová epidemie, 
dělníci z těchto dílen obvykle zůstali 
infekce ušetřeni. 

V současnosti si levandule stále drží 
své skoro výsostné postavení, neboť 
ke vnímání skvělé vůně a jejích léčivých 
vlastností se přidala ještě další důležitá 
vlastnost – krása. Ne že by současné le
vandule byly jinak krásné než před sta
letími, ale estetické vlastnosti rostlin se 

dostávají do popředí více než v dávných 
dobách. 

Hlavním druhem levandule pro naše 
klimatické podmínky je levandule úzko
listá, někdy také označovaná jako levan
dule lékařská (Lavandula angustifolia). 
 Vedle botanického, tedy původního 
druhu se pěstuje řada odrůd, které se od 
sebe liší barevností květů a částečně i lis
tů, intenzitou i charakterem vůně,  raností 
nakvétání, nebo i tvarem a výškou rostliny. 

Vedle toho se ještě místy pěstují dru
hy Lavandula stoechas a Lavandula dentata. 
Obě jsou velmi dekorativní, ale pro svoji 
vyšší citlivost se pěstují převážně jako 
rostliny přenosné nebo jenom v teplej
ších oblastech a chráněných lokalitách. 

Kromě zmíněných druhů existují i další, 
které rostou ve Středozemí a v Severní 
Africe. Většina z nich je ale mnohem ne
nápadnější než druhy, které se z divoké 
přírody dostaly do kultury.

Levandule a královna 
Viktorie (1819–1901)

Na dnešní popularitě levandule se 
zřejmě podepsala i anglická královna 
Viktorie. Vůni i účinky levandule 
milovala a historické zdroje uvádějí, že ji 
nechala používat při úklidových pracích 
i k provonění interiérů. Z královských 
komnat se láska k levanduli šířila dále, 
zejména mezi střední vrstvu. Královna 
Viktorie na tom má velký podíl, neboť 
sama ženám doporučovala, ať se nebojí 
tuto rostlinu hojně využívat. To přirozeně 
vedlo ke vzniku nových plantáží, 
nových pracovních příležitostí, rozvoji 
zahradnictví a stále větší dostupnosti této 
rostliny pro běžné lidi.

Lavandula stoechas

Lavandula angustifolia Hidcote Blue´

Lavandula angustifolia ´Sussex´ Lavandula angustifolia ´Melissa Lilac´

Lavandula angustifolia ´Lady Ann´

PROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI PROFESIONÁLNY ZÁHRADNÍCI 

si vás dovolují pozvat na svou společnou akci

Bylinkový týden
24. – 30. 4. 2017

Ve všech našich zahradních centrech  
pro vás bude připraven bohatý sortiment  

bylinek a léčivých rostlin. 

Srdečně zveme všechny naše zákazníky!

si vás dovoľujú pozvať na svoju spoločnú akciu

Bylinkový týždeň
24. – 30. 4. 2017

Vo všetkých našich záhradných centrách  
pre vás bude pripravený bohatý sortiment  

byliniek a liečivých rastlín. 

Srdečne pozývame všetkých našich zákazníkov!
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Drobné  OVOCE  
 V ZAHRADĚ (2.)

Stejně tak jako maliny a ostružiny, 
o kterých jsme psali v minulém díle, 
jsou i angrešty a rybízy velmi oblíbeným 
ovocem pro svou rozmanitost 
a nenáročnost na pěstování a prostor. 
Jejich pěstování zvládne opravdu každý. 

TEXT A FOTO 
Libor Abraham,  
Agarden rostliny s.r.o.
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Angrešt i rybíz jsou vzpřímeně rostou
cí keře. Pokud je chceme pěstovat jako 
stromky, roubované na meruzalce, je tře
ba zajistit jim oporu a počítat s tím, že je
jich životnost je mnohem kratší, což platí 
zejména pro rybíz. 

Rybízy a angrešty plodí zhruba od 

poloviny června v závislosti na odrůdě 
a průběhu počasí. Jedná se o typické letní 
ovoce vhodné jak k přímé konzumaci, tak 
pro výrobu marmelád, šťáv či kompotů. 
Rybízy se pěstují červené, černé či bílé 
a angrešty červené a žluté; relativně no
vinkou jsou beztrnné formy angreštů.

V našich zahradních centrech zakoupíte široký sortiment angreštů i rybízů pěstovaných 
v kontejnerech s barevným vyobrazením plodů a návodem na pěstování. Z nabízených 
odrůd vybíráme následující:

Jak je  
pěstovat 
 běžná zahradní půda, nesnášejí 
pouze příliš těžké či podmáčené 
půdy a naopak příliš vysýchavé nebo 
kamenité půdy
 vysazujeme ideálně sazenice 
pěstované v kontejneru s kvalitním 
kořenovým systémem – rychleji 
narůstají 
 vysazujeme ve vzdálenosti 1–1,5 m 
od sebe 
 keřový rybíz sázíme alespoň 
o 10 cm hlouběji, aby rozvětvení 
rostliny bylo v zemi 
 po výsadbě sestřihneme 
pro podporu rozvětvení
 při letní výsadbě či v sušším období 
nutná opakovaná vydatná zálivka

1

3

5

7

2

4

6

8

1 Angrešt Hinnomäki Grün 
–  kvalitní odrůda se žlutozelenými plody
–  vzpřímeně rostoucí s pevnými, 

středně silnými a trnitými výhony
–  rezistentní vůči padlí 

2 Angrešt Hinnomäki Röd 
–  velmi kvalitní odrůda angreštu 

s červenými plody
–  vzpřímeně rostoucí s pevnými, 

středně silnými a trnitými výhony
–  rezistentní vůči padlí

3 Angrešt Lady Sun® 
–  žlutoplodá licenční odrůda angreštu
–  středně bujně rostoucí, vzpřímený 

a víceméně beztrnný 
–  plody jsou středně velké, žluté 

4 Angrešt Captivator®

–  beztrnná odrůda angreštu 
s červenými plody 

5 Rybíz černý Titania
–  osvědčená odrůda
–  růst vzpřímený, bujnější s pravidelnou 

plodností

6 Rybíz červený Jonkheer van Tet�s
–  velmi raná a bohatě plodící odrůda 

7 Rybíz bílý Wiite Hollander
–  holandská odrůda bílého rybízu 

s velmi dlouhými hrozny
–   keř vzpřímeného růstu 

8 Josta ´Jostabes´
–  německý kříženec černého rybízu 

a angreštu v Německu
–  netrnitý keř středně bujného růstu, 

velmi nenáročný na pěstování
–  plod 1,5 – 2 cm, fialovočerný, vysoký 

obsah vitamínu C

http://www.zahradnicentra.eu/


Pojďte s námi na jahody
Zárukou bohaté úrody jahod jsou vždy kvalitní sazenice. Sazenice 
jahodníku musí být zakoupeny jako certifikovaný výsadbový materiál, 
protože jen taková sadba je odrůdově pravá, zdravá a kvalitní 
bez napadení virózami. Ty nejlepší odrůdy jahodníku z nabídky 
Jahodárny Vraňany pro váš záhon či terasu si nyní můžete koupit 
v našich zahradních centrech.
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hnojivo

osivo

zeolithydrogel

Urychlí regeneraci každého trávníku
Pravidelná vertikutace na jaře a na podzim je důležitou ozdravnou kúrou pro kaž-
dý trávník. Jenže po tomto zákroku se v něm často objevují nevzhledná anebo zcela 
holá místa a ta je třeba rychle zacelit. 

Pouze jedním rozhozem aplikujete najednou všechny  4 složky, které FLORIA 
Vertikutační směs obsahuje. Travní osivo rychle zaplní prázdná místa 
v trávníku. Organické hnojivo dodá trávníku i klíčícím semenům potřebné 
živiny a nastartuje rychlou regeneraci a intenzívní růst travního porostu. Zeolit je 
schopen zadržet volné živiny, a následně je opět uvolnit pro potřeby rostlin, čímž 
zlepšuje jejich využití. Hydrogel v sobě zadržuje část vody ze závlahy a postupně 
ji uvolňuje čerstvě vysetým semenům trav. Je tak účinnou prevencí před jejich 
zasycháním. Již po 2 týdnech od aplikace získáte celistvý vzhled trávníku, a tím 
i možnost ho mnohem dříve naplno používat.

Odrůdy jahod 
vhodné do truhlíků 
Do truhlíků, závěsných květináčů či 
dalších nádob je vhodné vysazovat 
odrůdy jahod, které budou plodit až 
do podzimu. Doporučujeme tedy 
odrůdy stáleplodící nebo převislé 
stáleplodící. 
Výběr odrůd vhodných do truhlíků: 
Mara de Bois, Anabel, Selva, 
Aromas, Diamant, Rumba, Sonata

Odrůdy jahod vhodné na záhon 
Zakládáteli nový záhon s jahodami, doporučujeme výběr odrůd tak, aby byla 
sklizeň plodů časově rozlišená. Vysazovat tedy můžete nejranější odrůdy, 
na jejichž sklizeň navazují odrůdy polorané, pozdní až stáleplodící.
Za královnu jahod je považována česká odrůda jahodníku Karmen. Je velmi 
plodná a vytváří velké, tmavě červené plody, které mají šťavnatou a jemnou 
dužninu a aromatickou chuť lesních jahod. 

Dále doporučujeme odrůdy Senga Sengana, Korona, Honeoye, Rumba, 
Sonata, Florence a stáleplodící Selva, Ostara a Anabel.

1 Karmen
2 Senga Sengana
3 Korona
4 Honeoye
5 Rumba
6 Sonata
7 Florence
8 Selva
9 Ostara
10 Mara de Bois
11 Aromas
12 Diamant
13 Anabel13

http://www.zahradnicentra.eu/
http://www.floria.cz/
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Připravte se včas NA JARO
Po dlouhé zimě, kdy se díky prvním teplým paprskům začne 
příroda opět probouzet a láká nás ven, nastává čas na přípravu 
zahrady na jarní sezónu. Práce je to velmi náročná, ovšem 
volbou vhodného zahradního nářadí si tuto namáhavou 
činnost můžete usnadnit a navíc předejít i možnému zranění.

Řez stromů a keřů
Pokud si přejete bohatou ovocnou 

úrodu, krásné květy u okrasných stromů 
a keře plné života, je potřeba je pravidelně 
prořezávat a pečovat o ně. Ideální doba 
nastává v předjaří před pučením květů. 
Díky prostříhání větví dostane strom no
vou energii a odvděčí se krásnými plnými 
květy i plody. Pozor ale na odstraňování 
starých větví, abychom stromům spíše ne
ublížili, řez proto provádíme až na jaře.

Tyto práce samozřejmě vyžadují 

 kvalitní nářadí. Z naší nabídky doporučuje
me například značku CONNEX. Pilka této 
značky s tvrzeným ostřím zvládne i velmi 
silné větve, s méně silnými větvemi ve 
špatné dostupnosti si poradíte za pomocí 
teleskopických nůžek na větve s kaleným 
ostřím nebo pákových nůžek. Tyto nůžky 
jsou lehké a manipulace s nimi je velmi 
jednoduchá.

Pokud jste nezapomněli zazimovat své 
nářadí, je očištěné a hlavně dobře nabrou
šené, můžete jej rovnou začít používat.

Péče o trávník
Dlouhá zima poznamenala také tráv

ník. Zůstala v něm suchá tráva, tvoří se v ní 
mech a objevují se první krtince. Kvalitní 
nářadí značky CONNEX vám pomůže tráv
ník jednoduše obnovit, ať již využijete hrá
bě nebo rotační či klasický kultivátor této 
značky, s kterými můžeme trávník snadno 
prořezat, provzdušnit a půdu zbavit nečis
tot. Díky tomuto zásahu může půda přijí
mat mnohem více slunce, vody a živin. 

Postřiky



Ruční zahradní nářadí

®

* Kvalitní materiál

* 2 komponentní
   rukojeť

* Ergonomicky 
   tvarovaná rukojeť

* Komfortní 
   používání

* Vhodné pro 
   dlouhodobou       
   práci

Partyzánská 18, 747 05 Opava 5, www.conmetall.cz, info@conmetall.cz

Ruční zahradní nářadí

®

* Kvalitní materiál

* 2 komponentní
   rukojeť

* Ergonomicky 
   tvarovaná rukojeť

* Komfortní 
   používání

* Vhodné pro 
   dlouhodobou       
   práci

Partyzánská 18, 747 05 Opava 5, www.conmetall.cz, info@conmetall.cz

V předjaří můžete také začít s postři
kem proti škůdcům. Je dobré nasadit 
chemický postřik proti mšicím, obalečům 
a plošticím. V nabídce firmy Conmetall na
leznete zdatné pomocníky, kteří pomohou 
dávkovat vhodné množství postřiku – tla
kové postřikovače v různých velikostech. 

Výsev a předpěstování
Začátek sezóny znamená i začátek vý

sevů rané zeleniny či okrasných květin. 
Rostliny, které jsou choulostivé, jako okur
ky, rajčata apod., je vhodné předpěstovat. 
Pokud nemáte skleník, nahradí ho minipa
řeniště CONNEX nebo nádoby na před
pěstování. 

Výsev semen nebo výsadbu sazenic 
odolnějších rostlin provádějte do ošet
řené a provzdušněné půdy. Nepostrada
telnými pomocníky pro setbu jsou ruční 
motyčky, kypřiče nebo sázecí lopatky 
a kolíky. Tento sortiment také můžete na
jít pod značkou CONNEX německé firmy 
 Conmetall spol. s r.o.

Ochranné pracovní pomůcky

Při každé práci myslete na svou bez
pečnost i bezpečnost druhých. Pod znač
kou CONNEX naleznete rukavice různých 
druhů, designu i velikostí jak pro dospělé, 
tak i pro ty nejmenší pomocníky.

Každá námaha na zahradě se vyplácí 
a i vy se budete již brzy moci těšit z vlastní 
úrody ovoce, zeleniny i krásných květin. Tak 
na nic nečekejte a s chutí do práce!

mailto:info@conmetall.cz
http://www.conmetall.cz/
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ČESKÁ REPUBLIKA DIKÉ spol. s r.o., 463 46 Příšovice (u exitu z R10), www.dike-centrum.cz • Flora centrum – Mrázovi,  
360 04 Karlovy Vary / Karlovy Vary-Sedlec, www.flora-centrum.cz • Hortiscentrum s.r.o., 667 01 Židlochovice / 286 01 Čáslav, 
www.hortis.net • JINÁ ZAHRADA s.r.o., 403 17 Chabařovice / 293 01 Ml. Boleslav-Debř, www.jinazahrada.cz • Josef Janků –  
Arboretum Šmelcovna, 680 01 Boskovice, www.smelcovna.cz • Malinkovič – zahradní centrum, 690 02 Břeclav,  
www.malinkovic.cz • Školky Montano spol. s r.o., 289 16 Přerov nad Labem, www.skolky-montano.cz • Trima Plus s.r.o.,  
353 01 Mariánské Lázně, www.zahradaml.cz • Zahrada Matúšů s.r.o., 675 73 Kralice nad Oslavou, www.zahradamatusu.cz  
• Zahradnické centrum Jelínek, 277 46 Veltrusy, www.zahradnictvi-jelinek.cz • Zahradnictví Kunratice, 148 00 Praha 4,  
www.zahradnictvikunratice.cz • Zahradnictví Krumlov, 381 01 Český Krumlov, www.zahradnictvi-krumlov.com  
• Zahradní centrum Cílkovi, 268 01 Hořovice, www.zacen.cz • Zahradní centrum Dubany s.r.o., 530 02 Pardubice,  
www.zahradnictvi-dubany.cz • Zahradní centrum Horní Počernice, 193 00 Praha Horní Počernice, www.zahradapocernice.cz  
• Zahradní centrum Parkon, 289 07 Libice nad Cidlinou, www.parkon.cz 

SLOVENSKO Agroservis Stupava, 900 31 Stupava, www.agro-servis.sk • Isola Bella s.r.o., 952 01 Žitavce, www.isolabella.sk, 
Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan, 958 53 Skačany, www.sujan.sk • Tvorsad Trnava, 917 01 Trnava, www.tvorsad.sk  
• Záhradníctvo Horváth, 900 28 Ivanka p. Dunaji / 927 01 Šaľa, www.zahradnictvomh.sk • Záhradníctvo ROYAL GARDEN,  
040 17 Košice – Barca, www.royal-garden.sk • Záhradníctvo SADEX – Ing. Rastislav Feriančik, 080 01 Prešov,  
www.zahradnictvosadex.sk • Záhradníctvo Vaňo s.r.o., 026 01 Dolný Kubín, www.zahradnictvovano.sk  
• Záhrady Dobrá Niva s.r.o., 962 61 Dobrá Niva, www.zdn.sk

PROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI

Kvalitní substráty
z našich zahradních center

Černá netkaná textilie pro mulčování proti plevelům
Bílá netkaná textilie pro rychlejší sklizeň

Speciální 
akce 2017:
Mulčovací 
kůra 60 l 
za jedinečnou 
cenu 

59,90 Kč 
2,20 €

89 Kč 
3,30 €
pro oba produkty

http://www.dike-centrum.cz/
http://www.flora-centrum.cz/
http://www.hortis.net/
http://www.jinazahrada.cz/
http://www.smelcovna.cz/
http://www.malinkovic.cz/
http://www.skolky-montano.cz/
http://www.zahradaml.cz/
http://www.zahradamatusu.cz/
http://www.zahradnictvi-jelinek.cz/
http://www.zahradnictvikunratice.cz/
http://www.zahradnictvi-krumlov.com/
http://www.zacen.cz/
http://www.zahradnictvi-dubany.cz/
http://www.zahradapocernice.cz/
http://www.parkon.cz/
http://www.agro-servis.sk/
http://www.isolabella.sk/
http://www.sujan.sk/
http://www.tvorsad.sk/
http://www.zahradnictvomh.sk/
http://www.royal-garden.sk/
http://www.zahradnictvosadex.sk/
http://www.zahradnictvovano.sk/
http://www.zdn.sk/
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V našich zahradních centrech se vám snažíme poradit osvědčené 
recepty na problémy, které vás každý rok na jaře trápí. Je jich celá 
řada a týkají se rostlin, půdy, hnojení, ošetřování proti škůdcům, 
výsadeb… Postupně pro vás budeme vybírat ty nejčastější dotazy 
a ve spolupráci s odborníky vám poradíme. 

Jak se zbavit obtížného plevele na delší dobu?
Na zahradě máme určitě kouty a místa zarostlá plevelem, kte

rá nám nedělají radost. Pěstovat se na nich nic moc nedá a tráva 
prorůstající pod plotem nebo v cestě je také trápení. Novinkou 
loňského roku je dlouhodobě působící herbicid Plevelblok, 
k němuž letos přibyl ještě nový Keeper. Tyto přípravky obsa
hují dvě účinné látky – jedna působí na zelené vyrostlé plevele 
a druhá na klíčící rostliny. Na povrchu půdy vytvoří herbicidní 
film, který neproroste žádná klíční ani vzcházející rostlinka. Po
kud s takto ošetřenou půdou nebudeme hýbat, tři měsíce na ní 
nic neporoste. 

Rez hrušňová na hrušni
Na jaře před květem hrušní 

je nejvyšší čas ošetřit je proti rzi 
hrušňové. Napadení se projevu
je červenými skvrnami na listech 
hrušní a na spodní straně jsou vý
razné puchýře. Tato rez přezimu
je na jalovcích a na jaře se stěhuje 
právě na hrušně. Pro omezení vý
skytu pomůže ošetření přípravky 
proti strupovitosti, například Ta
lent. Na podzim doporučujeme 
stejným přípravkem ošetřit ja
lovce v blízkém okolí, aby na nich 
houba nepřezimovala.

Moniliový úžeh 
na třešních

Třešně, višně i meruňky 
trpí v posledních letech 
moniliovým úžehem. Cho
roba se projevuje náhlým 
uhynutím větví a hlavně je
jich konců připomínajícím 
spálení spálil. Větev po
stupně odumírá a v závěru 
nezbyde než ji uříznout. 
Choroba prorůstá do dře
va stromu květy a ničí cévní 
svazky. Aplikaci proti moni
lióze provádíme na začátku 
kvetení přípravkem Teldor, 
který dokáže spory houby eliminovat. Z napadené větve od
střihněte co nejdříve odumřelou část nebo ji raději odstraňte 
celou. Choroba se totiž šíří nepozorovaně dál a mohla by časem 
zahubit celý strom.

Kúra pro jarní trávník
Trávníky poškozené po letošní zimě sněhovou pokrývkou je 

třeba rychle dostat do kondice. V tom nám pomůže speciální 
Substral krystalické regene
rační hnojivo na trávníky. Toto 
hnojivo obsahuje vysoký podíl 
rychlých živin v tekuté formě, 
které jsou poškozené trávy 
schopny listovou plochou oka
mžitě využít. Díky tomu se na
startuje i poměrně významně 
poškozený porost. Pokud se 
v něm objeví plevele, je třeba 
proti nim zasáhnout ihned. Zde 
se můžeme spolehnout na pří
pravky Bofix a Weedex, které 
obsahují několik účinných látek 
a spolehlivě vyřeší problém 
s většinou běžných plevelů 
v trávníku.

TEXT  David Brom
FOTO archiv výrobců

JAK NA TO

http://www.zahradnicentra.eu/
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Zahradnické centrum  

JELÍNEK VELTRUSY

Zahradnictví jsme zakládali jako ma
lou rodinnou firmu ihned po revoluci, 
v roce 1990. Začínali jsme pěstováním 
okrasných stromů a keřů pro velkoodbě
ratele. Postupně jsme během dalších 
let rozšířili svou činnost o  kompletní 
reali zace výsadeb a údržby veřejné 
zeleně. S tím, jak byla naše práce více 
vidět, přibývalo zájemců o naše rost
liny i mezi dalšími skupinami zákazníků 
a právě pro ně jsme v roce 1999 otevřeli 

 maloobchodní prodejnu se zahradnic
kým sortimentem.

Velký zlom v našem podnikání na
stal v roce 2010, v němž jsme slavnostně 
 otevřeli nové zahradnické centrum o roz
loze 5 000 m2. Zde dnes nabízíme svým zá
kazníkům bohatou nabídku rostlin, zahrad
nických potřeb, sezónního zboží, dekorací 
i doplňkového sortimentu. Na venkovní 
ploše si mohou zákazníci vybírat z rozma
nité nabídky okrasných stromů a keřů, kla
sických i méně známých ovocných dře
vin a trvalek. Děti si mezitím mohou hrát 
v dětském koutku nebo na venkovním 
hřišti se zoo koutkem. 

Naše tematické víkendy s programem 
pro rodiče s dětmi se staly již tradicí a pro
línají se celým rokem – od Vítání jara přes 
Bylinkový víkend k podzimnímu Dýňování 
a Vánoční výstavě. To všechno jsou důvo
dy, proč se k nám sjíždějí zákazníci z okolí 
i ze vzdálenějších měst.

V naší okrasné školce se specializuje
me především na pěstování vzrostlých 
stromů v kontejnerech a jako jedni z mála 
na pěstování tvarovaných živých plotů.

V současnosti pěstujeme rostliny na 
pěti hektarech, přičemž 1 500 m2 tvoří 
 plocha fóliových krytů.

V posledních třech letech jsme naši 

činnost rozšířili o produkci bylinek a sadby 
zeleniny, které jsou našimi zákazníky velmi 
žádané, nově nabízíme také speciální chilli 
papričky. Ročně vypěstujeme v našich mo
derních fóliovnících téměř 200 tisíc saze
nic bylinek a zeleniny. Našimi rostlinami zá
sobujeme i jiná zahradnická centra v České 
republice i na Slovensku.

Hlavní myšlenkou firmy je nabízet zá
kazníkům především kvalitní rostliny a s tím 
související materiál a poskytovat zákazní
kům v příjemném prostředí všechny po
třebné informace, podložené odborností 
a zkušenostmi našich zaměstnanců. Proto 
vždy vítáme, když mají návštěvníci našeho 
zahradnického centra dotazy, které náš 
školený personál ochotně zodpovídá. 
Vždy se také snažíme poctivě plnit přání 
všech našich návštěvníků.

Naše služby můžete využít i z pohodlí 
domova. Stačí vstoupit na naše webové 
stránky www.zahradnictvijelinek.cz, kde 
najdete poradnu, odborné články, videa, 
různé návody a ceníky. Jsme též na face
booku, kde můžete sledovat aktuální dění.

Pokud vás naše firma zaujala, není nic 
snazšího než navštívit naše zahradnické 
centrum a využít našich služeb.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Lenka a Petr Jelínkovi

Veltrusy

http://www.zahradnictvi-jelinek.cz/
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Záhradníctvo  

ŠUJAN

Záhradné centrum Šujan sa rozprestie
ra na okraji obce Skačany, neďaleko mes
ta Partizánske. Na pozemku s rozlohou 
približne 3,5 hektára sa nachádza predaj
ňa, hala s pracovnými a administratívnymi 
priestormi, no hlavne množstvo záhonov 
so starostlivo pestovanými okrasnými 
drevinami a inými rastlinami.

Záhradné centrum Šujan vzniklo nad
viazaním na rodinnú tradíciu pestovania 
rastlín a vo svojich počiatkoch sa nachá
dzalo iba na pozemku rodinného domu. 
Ten však postupom času prestával byť 
dostačujúci, kvôli čomu sme sa v roku 
2005 presunuli na súčasnú lokalitu na kraji 
obce, ktorá má vďaka blízkej hlavnej ces
te veľmi dobrú dostupnosť z okolitých 
obcí, ale aj celého Slovenska. 

Postupne sme sa rozvíjali a v roku 2009 
na pozemku pribudol prevádzkový objekt 
s kaviarňou, skladom, pracovnými, admi
nistratívnymi a sociálnymi priestormi pre 
šesť stálych a štyroch sezónnych zamest
nancov. Našich zákazníkov z blízkeho oko
lia teší hlavne kaviareň, v ktorej si môžu 
v interiéri alebo na terase pri jazierku vy
chutnať chutnú šálku kávy so zákuskom, 
a to všetko s výhľadom na Strážovské 
vrchy.

Našou prioritou však okrem  prevádzky 

záhradného centra ostáva pestovanie 
okrasných drevín, ktoré predávame pria
mo našim maloobchodným zákazníkom, 
no zároveň nimi zásobujeme záhradné 
centrá po celom Slovensku. Rastliny a ich 
pestovanie považujeme za našu hlavnú 
činnosť, ktorú neustále zdokonaľujeme. 
Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tejto 
oblasti sa nám darí pestovať stále krajšie 
a krajšie rastliny, ktoré skrášľujú množstvo 
dvorov v okolí, na celom Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Keďže dreviny priamo pestu
jeme, sme ich schopní našim zákazníkom 
ponúkať za veľmi priaznivé ceny.

Rastliny sú taktiež stredobodom  našej 

predajne. Ponúkame široké spektrum 
okrasných rastlín, ktoré si u nás zákazní
ci môžu zakúpiť v rôznych veľkostiach. 
Okrem toho u nás nájdete substráty, hno
jivá a ďalší doplnkový sortiment súvisiaci 
so sadením exteriérovej zelene a starost
livosťou o ňu. Uvažujeme taktiež o rozší
rení nášho sortimentu o rôzne bytové do
plnky a interiérovú zeleň, avšak v každom 
prípade chceme ostať zameraní primárne 
na okrasné rastliny určené do exteriéru.

Našich zákazníkov sa snažíme každý rok 
niečím prekvapiť a pripravujeme pre nich 
rôzne udalosti určené pre celú rodinu. 
Počas uplynulého roka sme zorganizo
vali výstavu bonsajov v spolupráci s Bon
sai klubom Prievidza, udalosť s názvom 

 Jeseň v záhrade a Vianočný deň. Tieto 
udalosti sa vďaka zaujímavému programu 
pre deti aj dospelých tešia veľkej obľube 
zo strany našich zákazníkov. Pomaly sa 
stávajú každoročným zvykom a zákazníci 
sa nás sami pýtajú, kedy bude tá ďalšia.

Záujem zo strany zákazníkov nás 
nesmier ne teší, pretože tieto akcie 
usporadúvame hlavne pre nich. Snažíme 
sa k nim byť nie len profesionálni, ale aj 
 ľudskí a milí, pretože chceme, aby sa 
k nám radi vracali. Zatiaľ sa nám to darí 
a sme za to veľmi vďační.

Skačany

http://www.zahradnicentra.eu/


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 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. 

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

Flora centrum – Mrázovi
–  Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary 

Tel.: +420 353 225 752
–  K Zahradám 182, 360 10 Karlovy VarySedlec 

Tel.: +420 353 222 905
www.flora-centrum.cz

Hortiscentrum s.r.o.
–  Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 

Tel.: +420 547 237 878
–  Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav 

Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
–  Ústecká ul., 403 17 Chabařovice 

Tel.: +420 606 094 474 
–  Josefodolská ul., 293 01 Ml. BoleslavDebř 

Tel.: +420 326 210 555
www. jinazahrada.cz

Česká republika

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

Zahradnictví Krumlov 
Chvalšinská ul., 381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 731 618 809
www.zahradnictvi-krumlov.com

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

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

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

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

Trima Plus s.r.o.
Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

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

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

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

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

http://www.zahradnicentra.eu/
http://www.malinkovic.cz/
http://www.zahradnictvi-krumlov.com/
http://www.zahradapocernice.cz/
http://www.zahradamatusu.cz/
http://www.smelcovna.cz/
http://www.zahradnictvikunratice.cz/
http://www.zahradnictvi-dubany.cz/
http://www.zahradaml.cz/
http://www.skolky-montano.cz/
http://www.zacen.cz/
http://www.parkon.cz/
http://www.zahradnictvi-jelinek.cz/
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Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 

Záhradníctvo Horváth
–  Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji 

Tel.: +421 903 742 605
–  Hlavná 71, 927 01 Šaľa 

Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

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

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

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

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

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

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

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

Slovensko

   facebook.com/zahradnicentra.cs | www.zahradnicentra.eu
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Ruže  2017 
Medzinárodná výstava 
Ivanka pri Dunaji 
3. – 4. júna 2017
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Akce ZAHRADNÍCH CENTER
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí do našich zahradních center

Trima Plus s.r.o., Mariánské Lázně

28. – 29. 4. KUCHYŇSKÁ ZAHRADA 
Víkend zaměřený na kuchyňské rostliny. Nabídneme 
široký sortiment bylinek, léčivek a sadbu zeleniny 
známých odrůd i novinek. 

12. – 13. 5. TRUHLÍKOVÉ HRÁTKY  
Osázejte si truhlíky přímo u nás. Pomůžeme a poradíme, 
jak si letos vyzdobit balkony a terasy letničkami.

9. – 10. 6. VOŇAVÉ LÉTO 
Oživte své zahrady trvalkami a růžemi mnoha barev 
a vůní.

Arboretum Šmelcovna, Boskovice

4. – 16. 4. KVETOUCÍ CIBULOVINY V ARBORETU 
18. 4. – 7. 5. DNY SAKUR V KVĚTU 
9. – 28. 5. KVETOUCÍ IRISY A RHODODENDRONY 
28. 5. DEN DĚTÍ V ARBORETU

Záhradníctvo Horváth, Ivanka pri Dunaji

11. – 18. 3. VÍTANIE JARI  
Pripravíme si spolu jarné aranžmány, prdvedieme vam 
výchovný rez ovocných drevín.

24. 3. TRVALKOVÝ DEŇ  
Sortiment jarných trvaliek aj ruží k výsadbe.

15. – 22. 4. VYSAĎME SI SPOLU BALKÓN ČI TERASU 
Kvitnúce letničky, pripravíme pre vás zeleninové priesady 
i vrúbľovanú zeleninu či jahody k jarnej výsadbe.

29. 4. BYLINKOVÝ DEŇ  
Široký sortiment byliniek s ukážkami použitia v kuchyni 
spojenú s malou ochutnávkou...

7. 5. AZALKY A RODODENDRONY 
Krásne azalky a rododendrony a ukážky založenia 
vresoviska.

20. 5. HORTENZIE  
Nech sa stanú hortenzie ozdobou našich záhrad!

TVORSAD, Trnava 
8. 4. OTVORENIE JARNEJ SEZÓNY,  
         PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC   
Privítame novú jarnú sezónu, vypočujeme si odborné 
rady prof. Hričovského, sadíme a ošetrujeme jahody, 
naučíme sa upliesť šibáky, predaj šibákov, s firmou 
Semmelrock predvedieme, ako stavať múriky.

22. 4. OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY V BLUMEN CAFE   
Ponuka a ochutnávka raňajkového menu, varenie gulášu, 
letné ihrisko pre deti, spoločne s vami skrášlime vaše 
balkóny.

6. 5. BYLINKOVÝ DEŇ V TVORSADE   
Bylinky a sadenice zeleniny kúpite v tento deň lacnejšie. 
Občerstvenie z byliniek (rôzne nátierky), ponuka 
nápojov z byliniek. 

4. 6. TRADIČNÁ OSLAVA DŇA DETÍ V TVORSADE   
Od 15 hodín maľovanie detí na tvár, sadenie kvetiniek 
pre malých záhradníkov spojené s odmenou, maľovanie 
obrázkov, o 16 hod.  živé divadielko, detská diskotéka, 
občerstvenie pre malých i veľkých.

ISOLA BELLA s.r.o, Žitavce

8. 4. BYLINKOVÝ DEŇ 
Rozšírená ponuka byliniek a liečivých rastlín, ochutnávka 
bylinkových špecialít z našich byliniek a maľovanie 
kraslíc s deťmi. 

5. – 7. 5. ZÁHRADNÍCKE DNI 
Tradičná akcia milovníkov záhrad a zelene. Bohatý 
sortiment rastlín, nákupy v najlepších cenách, 
kompletné odborné poradenstvo v oblasti návrhov 
záhrada a prednášky odborníkov, tvorivé dielničky pre 
deti, maľovanie na tvár a iné atrakcie.

Zahrada Matúšů, Kralice nad Oslavou

22. 4. JARNÍ SÁZENÍ V ZAHRADĚ MATÚŠŮ 
Rozšířená nabídka letniček a balkonových rostlin, 
široký výběr bylinek pro zahrady a terasy, poradenství 
v oblasti jarního hnojení, bylinkové občerstvení, 
dětské sázení.

22. – 29. 4. BYLINKOVÝ TÝDEN V ZAHRADĚ MATÚŠŮ 
Nejširší nabídka bylinek a léčivých rostlin v sezoně, 
speciální bylinkové novinky, levandulový ráj.

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy

20. – 21. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND  
Rozšířená nabídka bylinek a léčivých rostlin, bylinkové 
nápoje z našich bylinek, bohatý dětský program, 
odborné rady přímo od pěstitele.

10. – 11. 6. LEVANDULOVÝ VÍKEND  
Víkend plný levandulí.

http://www.zahradnicentra.eu/


Jedinečný urychlovač hnojení
bo

hatší kvetení

až o 34 %a násada plodů

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

Vermikompost vzniká přírodními procesy.             
Úroda bude mít konečně pořádnou chuť!

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

wwwwwwwww.viitaaliittyykkoommmppleeex..cccz


