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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

VYRAZTE DO ZAHRADY!

Rododendrony, balkonovky,
okrasné trávy, bylinky, levandule,
domácí limonády

Úvodník
Tak je to tady,
je tu další jaro.
Vše kolem začíná
znovu ožívat,
do duší se nalévá
optimismus
a my shazujeme
kabáty a bundy
a vyrážíme
na zahradu. V podání nás, zahradníků, spíš
do našeho zahradního centra, protože
teď nastává doba, kdy k nám přicházíte
nejvíce. Je to sezóna. Po zimě, kdy většinou
plánujeme, chystáme, vybíráme, přichází
okamžik pravdy, zda jsme se připravili dobře
a nezklamali jsme.
Takže co nás letos na jaře čeká a nemine?
Skvělá letničková sezóna, plná nových
druhů, barev a nečekaných kombinací.
Truhlíkové rostliny budou opravdu zajímavé,
rádi vám poradíme s výběrem a jejich
kombinacemi. Čím dál více se prodávají také
již předpřipravené sesazené květináče ze
dvou či tří druhů balkónovek, které pak stačí
jen vysadit a nepřemýšlet o tom, zda mají
společné nároky a požadavky.
Jaro a bylinky patří k sobě. Po zimě se
každý těší na jejich čerstvou chuť. Tymiány
a rozmarýny už patří ke grilovací sezóně
roky, ale v našich centrech se objevují také
novinky – pár vám jich rádi představíme.
Pavel Chlouba vás ve svém seriálu „Bez
živin to nejde“ zavede dále do tajů hnojení
vaší zahrady. Dostatek živin je totiž na jaře
asi nejdůležitějším předpokladem úspěchu
každého pěstitele.

Zahradnické
zajímavosti
Roscoea humeana
Botanická čeleď rostlin zázvorovitých
je vyhrazena zejména mnoha druhům tro
pického a subtropického pásma. Patří sem
mnoho krásných druhů, z nichž některé
mají velký význam jako rostliny kuchyňské
i léčivé. Snad nejdůležitějšími zástupci
této skupiny jsou zázvor a kurkuma. Něko
lik málo druhů lze při troše šikovnosti
pěstovat i v našich podmínkách. Za zmín
ku rozhodně stojí rod Roscoea, který
pochází z horských oblastí střední a vý
chodní Asie. Vyžaduje humózní a dobře
propustnou půdu. Pod povrchem půdy se
rozrůstají její oddenky, které zjara vyraší,
na rostlině od konce května a v červnu
vykvétají velmi nápadné květy trochu po
dobné květům orchidejí. V našich konči
nách se tyto rostliny objevují málokdy, ale
při správném pěstování mají naději naše
zimy dobře přežít. Pro dobré přezimování
vyžadují propustnou půdu a pro jistotu
lehký kryt z větví a listí.

 huja occidentalis ‘Golden
T
Smaragd‘
Možná by se mohlo zdát, že v sorti
mentu tújí se nic převratného už nedá
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čekat. Naštěstí tomu tak není a občas
se i v tomto případě objeví zajímavé no
vinky. Stalo se tak i v případě této túje,
která se názvem i svým tvarem velmi
věrně podobá odrůdě označované jako
‘Smaragd‘. Právě z ní vznikla v Polsku vel
mi zajímavá odrůda ‘Golden Smaragd‘.
Její jehličí má zlatě žlutou barvu. Jak už
to bývá u žlutě vybarvených rostlin čas
té, i tato odrůda se vyznačuje pomalej
ším růstem – dá se také předpokládat, že
ani nenaroste do stejných rozměrů jako
její zelená sestřenice. Díky výraznému
vybarvení nejlépe vynikne na tmavém
pozadí. Ostatní uplatnění je stejné jako
u čistě zelených forem túje západní.

Leptospermum scoparium
Poslední dobou neustále roste obliba
tzv. přenosných rostlin. Patří sem různé
středozemní, ale i jiné subtropické rost
liny, jako jsou oleandry, štětkovce, palmy
či akácie. Do této skupiny se postup
ně dostávají i méně známe či rozšířené
druhy. Patří sem i Leptospermum – dřevi
na původem z Austrálie a Nového Zélan
du. V zemích původu se využívá pro své
četné léčivé vlastnosti. Leptospermum,

Na podzim kralují skoro každé zahradě trávy,
ale pojďte se s námi seznámit i s těmi, které
prozáří jaro. Kam je správně vysadit a jak se
o ně starat? Festuca, Carex či Hakonechloa
jsou méně známé druhy, ale skvělí parťáci
pro vaše zahrady či terasovou výsadbu.
Mezi krále jara patří také rododendrony –
trošku obávané rostliny, které však při
správné výsadbě a umístění okouzlí.
Neobávejte se jich, odvděčí se vám.
Pojďte se s námi vstříc jaru a užijte si spolu
s námi nejvíce kvetoucí a voňavou sezónu
roku. Už se na vás těšíme!

To nejkrásnější jaro vám přeje
Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady
Roscoea humeana
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Thuja occidentalis
‘Golden Smaragd‘

také někdy nazývaný jako manuka nebo
balmín košatý, je blízce příbuzný s tzv. Tea
Tree (Melaleuca alternifolia). Pěstování
je podobné jako u většiny dalších přenos
ných rostlin. Od pozdního jara až do podzi
mu pěstujeme Leptospermum na slunném
místě venku, na zimu je nutné rostlinu
umístit do chladné, ale světlé místnosti,
kde se teplota udržuje nad nulou.

L iriodendron tulipifera –
liliovník tulipánokvětý
Liliovník pochází z východní části USA,
kde tvoří přirozenou součást místních
lesů. Je to mohutný strom, jehož listy
mají charakteristický tvar s výraznými la
loky. Koncem jara vykvétá velmi nápadný
mi a krásnými květy, které jsou atraktivní
pro včely. Při detailním pohledu na květ
je patrná jeho příbuznost s magnólií. Li
liovník dobře zvládá nástrahy městského
prostředí a dá se proto pěstovat i v oblas
tech se znečištěným ovzduším. Mimořád
ně ozdobný je liliovník na podzim, kdy jeho
listy získávají nádherné zlatě žluté vybar
vení. V Americe je považovín za cennou
hospodářskou dřevinu, neboť jeho dřevo
je vhodné pro výrobu nábytku.

 cer palmatum ‘Shaina‘ –
A
javor dlanitolistý
Javor dlanitolistý, označovaný často jako
japonský nebo asijský javor, je v našich za
hradách zastoupen obrovským množstvím
různých odrůd. Je to způsobeno jeho vel
kou genetickou variabilitou. Červeno
listé

Liriodendron tulipifera
formy tohoto druhu jsou velmi atraktivní
a oblíbené. I mezi nimi jsou ale patrné vel
ké rozdíly. Odrůda ‘Shaina‘ se od ostatních
běžně dostupných odrůd liší hned na první
pohled. Její listy jsou menší i jemnější, navíc
jejich vybarvení je velmi syté. Mimořádnou
vlastností této odrůdy je vynikající odol
nost vůči přímému slunečnímu svitu. Roste
poměrně pomalu a kompaktně, dorůstá ob
vykle pouze do velikosti kolem dvou metrů.
Při výsadbě všech odrůd těchto javorů do
přejte rostlinám humózní, dobře propust
nou a mírně kyselou půdu.

 ciadopitys verticilata –
S
pajehličník
Svět jehličnatých dřevin je mnohem
bohatší, než se jeví na první pohled. Mezi

Leptospermum scoparium

Acer palmatum ‘Shaina‘
jehličnany se dá najít mnoho kuriozit
a zajímavostí. Jednou z nich je pajehlič
ník (slovensky dáždnikovec). Tento po
zoruhodný jehličnan obývá vysoké hory
jižního Japonska, kde se vyskytuje v nad
mořských výškách od 500 do 1 000 metrů.
Roste v oblastech, kde velmi často prší
a kde je stálá vysoká vlhkost vzduchu.
Podobné podmínky tedy vyžaduje i při
pěstování u nás. Pajehličník si lépe poradí
se silnou zimou než s příliš horkým létem.
Při dostatečné vlhkosti dobře roste i na
slunci, u nás se ale doporučuje vysazovat
ho spíše na polostinná stanoviště, kde tak
netrpí horkem. Ve své domovině dorůstá
až do výšky nad 20 metrů, u nás roste
mnohem pomaleji a do podstatně men
ších rozměrů.

 Sciadopitys verticilata
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DREVINY

Ach, tie
rododendrony

Keď v záhradách a parkoch rozkvitnú
rododendrony, je to ako keď maliar
namaľuje farebný obraz. Ich obdobie
kvitnutia nebýva príliš dlhé, ale
vhodnou kombináciou druhov
a kultivarov sa dá dosiahnuť toho, že
celková doba kvitnutia sa pretiahne až
na dobu šiestich až siedmich týždňov.
4

TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Rododendrony sa vyskytujú vo všet
kých klimatických pásmach, dajú sa nájsť
v sibírskej tundre, vo vysokých horách,
kde zvládajú extrémne klimatické si
tuácie. Niekoľko druhov rododendronov
žije v tropických oblastiach, napríklad
na ostrovoch Borneo, Sumatra a Nová

niektorým kultivarom, ktorých nároky na
pôdu sú v tomto smere trochu odlišné.
Zvládajú život v pôde, ktorá nie je tak
kyslá, ako je potrebné pre väčšinu bež
ných druhov. Sú čiastočne tolerantné
k nižšiemu obsahu vápnika v pôde, pokiaľ
budú ale pestované v kyslom prostredí,

 uinea, dva druhy sú dokonca domáce
G
v horských oblastiach Austrálie. Najniž
šie druhy dorastajú do výšky 10–20 cm,
najvyššie sú stromovitého charakteru
a niekedy dosahujú až výšok okolo 30 m.
Niektoré rododendrony majú významné
postavenie v liečiteľstve niektorých ná
rodov a iné bývajú využívané pri magic
kých a rituálnych obradoch. Ako vidieť,
ich využitie je veľmi široké. To, čo nás
ale zaujíma najviac, je uplatnenie rodo
dendronov v našom záhradnom priesto
re. V niektorých parametroch sa náro
ky rododendronov trochu líšia, iné sú
spoločné.

bude to pre nich určite lepšie. Rododen
drony vysadzujte do čistej rašeliny alebo
do substrátu určeného na pestovanie
týchto rastlín alebo pestovanie čučorie
dok. Od čistej rašeliny sa tieto špecializo
vané substráty líšia v tom, že už obsahujú
štartovaciu dávku hnojiva na najbližšie
obdobie. Na veľmi vlhkých lokalitách je
možné do rašeliny pridávať ostrý piesok
(nesmie obsahovať vápnik), ktorý zabez
pečí rýchlejší odtok nadbytočnej vody
z koreňového priestoru.

PÔDA (SUBSTRÁT)
Rododendrony patria do čeľade vre
sovcovitých (Ericaceae), pre väčšinu
rastlín z tejto čeľade, ktoré sa pestujú
v miernom pásme, je typické, že vyža
dujú kyslú pôdnu reakciu. Týka sa to aj
všetkých rododendronov. Pomerne ne
dávno bola vyvinutá „obchodná“ značka
tzv. INCARHO rododendronov. Prideľuje

VODA
Rododendrony patria medzi horské
rastliny, od toho sa odvíjajú aj ich náro
ky na vodu. Milujú vlhkosť vo všetkých
formách, ale vadí im trvalé mokro. Naj
lepšie sa im darí na miestach, kde si pôda
udržuje trvalú vlhkosť. Tiež im svedčí, ak
môžu rásť na stanovišti s vyššou vlhkos
ťou vzduchu. Pri zalievaní je potrebné
neustále myslieť na to, že rododendro
ny bývajú citlivé na vápnik, ani závlahová
voda by ho nemala obsahovať. Ideálne je

pre zavlažovanie rododendronov použí
vať vodu dažďovú.

SVETLO
Väčšina rododendronov sa považuje
za rastliny milujúce polotieň. Toto sa týka
hlavne vysokých druhov. Tým vyhovuje
stanovište čiastočne chránené tieňom
budov alebo vysokých stromov. Aj pre
tieto druhy je ale dobré, ak na ich listy
dopadá ranné či večerné priame slnečné
svetlo aspoň niekoľko hodín denne. Niž
šie skalkové druhy a potom kultivary zo
skupiny „yakushimana“ hybridov a „repens“
hybridov najlepšie prosperujú na priamom
slnku, ale vždy na stanovišti dostatočne
vlhkom.

HNOJENIE
Na prihnojovanie rododendronov sa
hodia rôzne druhy hnojív, ktoré nesmú ob
sahovať vápnik. Pre bežné použitie v zá
hradách je najbezpečnejšie použiť hnojivá
určené pre pestovanie vresovcovitých
rastlín, respektíve pre pestovanie čučo
riedok. Pri výsadbe alebo na začiatku ve
getácie je vhodné pridať k rastline roho
vinu, ktorá sa rozkladá pomaly a priebežne
zásobuje rastlinu živinami.
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LETNIČKY

Namíchejte si

letní koktejl!

K létu na terase patří grilování, gurmánské zážitky,
odpočinek, osvěžující nápoje, které někdy hrají
všemi barvami. Stejně tak pestré mohou být
letničky v truhlících a nádobách – stačí si jen
vybrat. Podobně jako v loňských letech jsme pro
vás u pěstitelů vybrali populární druhy a odrůdy
a uspořádali je podle barvy květů nebo jejich
vlastností na vozíky, z nichž si je můžete vybrat.
Pak už záleží jen na vás, zda zvolíte kombinace tón
v tónu, nebo raději pestrý barevný mix. Hlavně
neváhejte – léto přichází každý rok o něco dříve!
6
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ROSTLINY

Jarní elegance

okrasných trav

TEXT A FOTO
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Okrasné druhy trav někdy stojí
v popředí a velkou část pozornosti
strhávají na sebe, jindy zase hrají druhé
housle, aby svojí elegancí podpořily
krásu jiných rostlin. Hlavní sezóna
většiny běžně používaných trav začíná
druhou polovinou léta a přetrvává
až do pozdního podzimu. Týká se to
zejména druhů ozdobných květem.
Existuje ale také několik druhů trav,
které vytvářejí půvabné trsy listů
a hrají tak prim na jaře a v létě. Při
dobrém výběru lze za pomoci těchto
trav (a jím velmi podobných druhů)
vytvořit zajímavá zákoutí i celé skupiny.

Festuca – kostřava
Jedna z našich nejběžnějších trav bývá i součástí trávníkových
směsí. Kostřava vytváří husté, na první pocit jemné trsy
bochánkovitého vzhledu. Pro tento účel se prodávají
vybrané odrůdy kompaktního vzhledu a obvykle i zajímavé
barvy. Kromě tmavě zelené formy existuje několik odrůd
šedomodré barvy, které patří mezi nejoblíbenější. Kostřavě
vyberte slunné místo, preferuje chudou, kamenitou půdu.
V půdě bohaté na živiny roste až tak bujně, že to není žádoucí.
Její trsy bývají v bohatých půdách nekompaktní a nehezké.
Kostřavy bývají často vysazované do skalek i nádob
v kombinaci s jinými rostlinami. Nejpozději v období, kdy
dokvétají první květy, květenství odstraňte, jinak se snadno
vysemení a bude spíše na obtíž než pro radost. Kostřavy lze
použít i při vysazování do nádob, jsou to vděčné rostliny pro
jednoduché domácí aranžování.

Carex – ostřice
Ostřice tvoří velmi rozsáhlý rod, mnoho druhů se vyskytuje
i v naší přírodě. Ze zahradnického hlediska jsou významné
jenom ty, které tvoří pěkné, husté a velmi často i pěkně
kompaktně rostoucí trsy. Vyžadují obvykle vlhké až mokré
půdy, často dobře prosperují i v půdách těžkých. Pokud mají
dostatek půdní i vzdušné vlhkosti, mohou růst i na slunečních
místech. Obvykle velmi dobře zvládají i polostín, proto se
často vysazují i do podrostu stromů. Při výběru stanoviště
musíme největší pozornost věnovat druhům, respektive
odrůdám, které mají na listech velký podíl žluté barvy.
Na příliš světlém stanovišti bývají listy popáleny slunečním
svitem, v hlubším stínu se jejich barva mění na světle zelenou.
Nejlepší výsadbové místo je v tzv. bloudivém stínu, tedy
tam, kde se během dne světelné poměry pravidelně střídají.
V sortimentu existuje také několik druhů a odrůd, jejichž
listy mají bronzově hnědou barvu po období celého roku.
Těmto odrůdám svědčí život na slunečném, ale mírně vlhkém
stanovišti.

Hakonechloa
Pochází z Japonska, z oblasti Hakone, podle které získala svůj
název. Existuje jediný druh – Hakonechloa macra. Základní druh
tvoří tmavě zelené listy. Vytváří středně husté trsy, které
obvykle dorůstají do výšky kolem 40 cm. Ve své vlasti tato
tráva často porůstá prudké a vlhké svahy. Na zahradě pro ni
budeme vybírat vlhké místo na slunci či v polostínu. Vyžaduje
hlubší, neprosychavou půdu, mírně kyselé půdní reakce
s vyšším obsahem humusu. Hakonechloa je velmi působivá
tráva, která na ceně získává až po čase. Roste poměrně
pomalu, velmi působivá je ve skupinové výsadbě. Již při malém
vánku se listy ladně pohybují ze strany na stranu a něžně šustí.
Kromě původního druhu existuje několik barevných odrůd.
Nejznámější z nich – kultivar ‘Aureola‘ – má na svých listech
dlouhé proužky žluté barvy.
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BYLINKY

Mátu, šalvěj, pažitku nebo majoránku
zná asi každý a řada z nás je na zahradě
pěstuje. Tyto notoricky známé bylinky
či koření asi proto není nijak zvlášť
představovat. Tentokrát jsme pro vás
ale vybrali druhy, jejichž pěstování
v domácích podmínkách není úplně
obvyklé, přestože některé z nich běžně
v kuchyni používáme. Zkuste tedy pro
letošek něco nového!

Nové známosti

pro zdrav í i chuť
KMÍN Planý kmín můžeme najít na loukách a okrajích polí. Jeho semena obsahují éterické oleje,
třísloviny a flavonoidy a příznivě působí proti nadýmání. Vyséváme až v červnu nebo červenci,
v prvním roce totiž kmín vytvoří pouze listovou růžici, a květů a semen se dočkáme až napřesrok.
Kmín je mrazuvzdorný, lze ho tedy pěstovat jako trvalku; čím jsou však rostliny starší, tím
 
menší je sklizeň.
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ANÝZ Už v antických dobách byl anýz uznávaným prostředkem lidového léčitelství
a používal se jako koření. Uvolňuje svaly, podporuje chuť k jídlu, mírní nadýmání a obsa
huje slizovité látky. Pěstuje se na plném slunci na místě chráněném před větrem, v pro
pustné, vápenité půdě. Vyséváme v dubnu a raději předpěstujeme v teple, protože i tak
anýz klíčí několik týdnů.
Mladé lístky anýzu můžeme přidávat do salátů, ale s jejich sběrem opatrně, abychom
 
rostlinu neoslabovali, protože ji pěstujeme především pro semeno.

KORIANDR Také koriandr podporuje trávení, uvolňuje křeče a zmírňuje žalu
deční problémy. S anýzem má také společné nároky na pěstování: miluje teplé,
slunné a chráněné stanoviště s kyprou, vápenitou půdou. Předpěstováním zajis
tíme včasné vyzrání semen. Kuličky jsou však v okolících uloženy tak volně, že při
sebemenším záchvěvu vypadávají, proto se sklízejí před dozráním a suší.
Čerstvý koriandr je pro asijskou kuchyni totéž co pro naši petržel. I v tomto
 
případě ale platí, že rostlinu nesmíme připravit o větší množství listů.

FENYKL Fenyklový čaj je klasickým prostředkem na bolení břicha. Rostlina má kůlo
vý kořen, potřebuje proto dostatečně hlubokou, kyprou půdu na slunném, chráněném
místě. Je to dvouletka, květy a semena se proto objevují až druhým rokem, kdy fenykl
dorůstá do výšky až dvou metrů, potřebuje proto dostatek prostoru.
Chceme-li ho pěstovat jako trvalku, je třeba mu zajistit na zimu kvalitní kryt.
 

VIETNAMSKÝ KORIANDR (PÁLIVÁ MÁTA)

Správný botanický název
této méně známé bylinky je rdesno vonné (Persicaria odorata). Svou pikant
ní chutí dodává nezaměnitelnou chuť zejména asijským pokrmům. Využívají se
čerstvé lístky, které se přidávají do jídla podobně jako naše petrželka a zásad
ně se nevaří, protože by ztratily svou kořeněnou chuť.
U nás se pěstuje za oknem, protože je náchylný na nízké teploty. Má rád
 
vlhko, proto potřebuje pravidelnou zálivku.

PUPEČNÍK ASIJSKÝ Tradiční léčivá bylina asijské medicíny posiluje tělesné
i duševní zdraví a odolnost, vyrovnává psychiku, působí protizánětlivě a zmírňu
je cukrovku druhého typu. Je to plazivá nebo půdopokryvná rostlina, není však
mrazuvzdorná, proto se u nás pěstuje v květináčích v interiéru, nejlépe v závěs
ných nádobách.
Z listů se připravuje nálev (lžička drcených listů na šálek vroucí vody) a užívá
 
se třikrát denně. Listy se také přidávají do zeleninových salátů nebo se krátce
povaří či podusí a podávají jako příloha.

KOTVIČNÍK ZEMNÍ Jednoleté bylině se u nás přezdívá rostlinná viagra, má totiž podobné účinky.
Zvyšuje až o třetinu hladinu testosteronu, napomáhá k zlepšení nálady a udržení tělesné i psychické
svěžesti, zbavuje pocitu vnitřního neklidu a zvyšuje nárůst svalové hmoty. Zlepšuje mužskou plod
nost, léčí stařeckou hyperplasii prostaty a prostatismus u mladších mužů.
Užívá se jako odvar z čerstvé zelené nebo sušené byliny.
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LETNIČKY

Barevné

TEXT Martin Klíma
FOTO Dümmen Orange

12

jako konfety

Pamatujete si je z dětských maškarních
plesů? Drobné papírky vystřelené
do vzduchu, které zaplní prostor
barevným deštěm, až oko přechází.
A přesně takové truhlíky můžete
mít letos i vy, vydáte-li se cestou
experimentu a zkusíte v jedné nádobě
zkombinovat několik druhů rostlin.

Výběr vhodné nádoby
Vysazovat můžete prakticky do čehokoliv,
co je dostatečně velké a má odtokový
otvor – od starého plecháčku až po
dřevěnou bednu. Nezapomeňte na drenážní
vrstvu z křemičitého písku, keramzitu, štěrku
nebo hliněných střepů, která zajistí, že
kořeny nebudou nikdy stát ve vodě. Pokud
vsadíte na moderní řešení, doporučujeme
vám především samozavlažovací nádoby
a truhlíky, které vám usnadní zálivku –
rezervoár vody pojme několik litrů vody
a vy můžete zalévat podle počasí i jen jednou
za několik dní.

Do čeho vysazovat
Většina balkonových rostlin je náročná
na živiny – při jejich nedostatku strádají,
nekvetou a snadno podlehnou chorobám
či škůdcům. Přípravou vhodné zeminy
se nemusíte příliš zabývat, v nabídce
substrátů v našich zahradních centrech
si jistě vyberete právě ten druh, který
rostlinám nejvíce vyhovuje.
Doporučujeme speciální substrát pro
balkonové rostliny, který již obsahuje
základní hnojivo pro startovací období,
nicméně v průběhu sezóny je třeba
rostlinám živiny doplňovat. Vybírat
lze z dlouhodobě působících hnojiv,
organických, minerálních, pevných,
kapalných… Už při výsadbě přimíchejte
do substrátu dlouhodobě působící
hnojivo Substral Osmocote, které zajistí
pozvolné uvolňování živin po dobu
šesti měsíců.
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Jak je chránit
Aby letničky netrpěly skvrnitostí
a padlím a nenapadali je škůdci,
doporučujeme především řadu
produktů značky Substral.
Substral Careo granulát,
který se přidává při výsadbě
do substrátu, ochrání rostliny
proti veškerým škůdcům po
dobu tří měsíců. Funguje tak,
že rostlina nasává s hnojivem
i účinnou látku, která koluje
v celém těle rostliny. Když pak
například mšice nasaje trochu
rostlinné šťávy, brzy uhyne.
Pokud by se po třech měsících
ještě objevil nějaký škůdce, stačí
použít již naředěný Substral
Careo Ultra rozprašovač, který
má na škůdce stejný účinek
jako Substral Careo granulát,
jen rostlinu ochrání maximálně
tři týdny. Zato je vždy po ruce
a připraven k okamžitému
použití.

Osv ědčené k
ombinace
V našich
centrech
vám n
i tro

jkombina
ce rostlin abízíme
na stanov
se stejn
iště a péč
i. Nemusít ými nároky
které rostl
e přemýšle
iny se k s
t,
obě hodí,
udělali za
prá
vás a vám
stačí už je ci jsme
a těšit se
z barevný
n vysadit
ch kombin
ací.
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JAK NA TO

Jahody
na dosah ruky

TEXT Martin Klíma
FOTO Dreamstime

Převislé druhy jahod jsou přímo ideální pro pěstování v nádobách zavěšených
třeba pod pergolou, a i když sklizeň nebude tak vydatná jako ze záhonku o několika
metrech čtverečních, chutné, sladké plody určitě přijdou vhod.
16

A co s převislými
jahodníky v nádobách
na zimu? Kdo má možnost,
udělá nejlépe, když nádoby
zapustí třeba do prázdného
zeleninového záhonu
a přikryje slabou vrstvou
chvojí nebo slámy.
Za teplejšího počasí pak
občas zalijeme, aby půda
v nádobách
nevyschla.

Převislé jahodníky vhodné pro pěstování
v závěsných nádobách
NÁŠ FAVORIT:

DALŠÍ ODRŮDY:

Mara de Bois
Tato nejlepší odrůda převislých jahod pochází
z Francie a patří mezi špičku nejen svým vysokým
výnosem, ale také velikostí a chutí plodů. Ty jsou
středně velké, kulovité, a i bez cukru jsou velmi slad
ké, aroma připomíná lesní jahody. Na počátku plo
zení jsou plody malé, později (plodí až do října) se
zvětšují.

V nabídce našich zahradních center
najdete na jaře výběr z několika druhů
jahod. Většinou je nabízíme v praktic
kých sadbovačích (pacích) po několika
kusech. Pokud vlastníte jen malou za
hrádku nebo balkon, vyberte si z nich
převislé odrůdy. Jednotlivé odrůdy se
liší nejen svým vzrůstem, ale také veli
kostí a tvarem plodů.
Kromě kvalitní, dobře rostlé a vitál
ní sadby je důležitým předpokladem
pro pěstování převislých jahod dosta
tek živin a pravidelná závlaha. Hloubka
a šířka nádoby pro jeden trs by neměla
být menší než 20 cm. Vysazujeme do
humózní, vzdušné, propustné půdy,
ideální je klasický zahradnický substrát

–
–
–
–
–
–

Elan F1
Fragoo Deep Rose
Camara
Rosana
Delikatess
Temptation

s malou příměsí rašeliny, protože ja
hodníkům vyhovuje mírně kyselá půdní
reakce. Zakořenělé rostliny přihnojuje
me až do začátku kvetení plným hnoji
vem, případně speciálním hnojivem na
jahody – v našich zahradních centrech
nabízíme hned několik druhů. Pozor ale
na přehnojení, množství půdy je v ná
době přece jen menší než na záhoně
a rostlina ho nemusí zvládnout. Dů
sledkem je pak nadměrná tvorba zele
né hmoty a menší kvetení. V době kve
tení a nasazování plodů mají jahodníky
zvýšené nároky na vlhkost, a to nejen
půdní, ale i vzdušnou, vyplatí se proto
ranní mlžení odstátou vodou.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2019 | www.zahradnicentra.eu
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JAK NA TO

Mykorhiza: H
 OUBA, KTERÁ NAHRADÍ
CHEMICKÁ HNOJIVA

Nedaří se vám dosáhnout
vysněné úrody a rostliny
vám jen živoří? Představte si
neviditelného spojence, díky
kterému rostliny získají z půdy
více živin. Nejedná se přitom
o žádné chemické hnojivo, ale
o organismy, které rostlinám
pomáhají už miliony let. Říká se
jim mykorhizní houby.

Pokud přidáte mykorhizu při výsadbě
k rostlinám, dočkáte se bohatšího kvetení
a vyšší plodnosti rostlin. Je prokázáno, že
mykorhizní houby zvyšují obsah aromatic
kých látek v bylinkách. Na základě těchto
poznatků byl vyvinut produkt pro orga
nické pěstování, jehož složení je speciál
ně upraveno pro bylinky a koření. Jak celý
proces funguje?

CO JE MYKORHIZA A JAK FUNGUJE
V půdě nenajdeme jen kořeny rostlin,
ale celý ekosystém organismů, ve kterém
mají nezastupitelnou roli houby. Některé
druhy vytvářejí symbiotický vztah s vyššími
rostlinami – houba dodává rostlině vodu
a živiny z půdy výměnou za cukry z foto
syntézy. Tomuto vzájemně prospěšnému
soužití říkáme mykorhiza.
Mykorhiza funguje v jakémkoliv spo
lečenství rostlin, například na loukách
nebo v lese. Půdní houby propojují vzá
jemně kořeny rostlin a vytvářejí tak odol
ný kořenový systém. “Obecně se dá říci,
že mykorhizní houby nalezneme v každé
člověkem nekultivované půdě. Některé
z nich se dají využít i při pěstování zeleniny,
ovocných stromů a keřů nebo pokojových

18

rostlin. Komerčně se využívá několik uni
verzálních druhů symbiotických hub, které
se dobře navážou na kořeny většiny rost
lin,” říká Aleš Látr, vedoucí vědeckého od
dělení české firmy Symbiom, která se výz
kumem mykorhizních hub zabývá.

SYMBIÓZA NA CELÝ ŽIVOT
Mykorhizní houby žijí v bezprostřed
ním okolí kořenů po celou dobu života
rostliny. Svojí činností rozvíjejí kořenový
systém hostitelské rostliny, čímž výrazně
ovlivňují její růst a odolnost. I díky tomu
jsou populární mezi zahrádkáři. “Aplikací
přípravků s mykorhizními houbami rostli
ny nehnojíme, ale vlastně jen vracíme do
půdy mikroorganismy, které tam přiro
zeně patří a které z půdy mizí právě častou
orbou, chemickým hnojením, používáním
pesticidů a podobně,” vysvětluje Aleš Látr
a dodává: ”Stejně jako je pro náš organis
mus důležitá například střevní mikroflóra,
tak je pro rostliny důležitá přítomnost
symbiotických hub. Náš výzkum ukazuje,
že díky nim je rostlina nejen odolnější, ale
celkově zdravější a bohatší nejen v kvě
tech a plodech, ale i obsahu aromatických
látek a vitamínů.”

E KOLOGICKÉ PĚSTOVÁNÍ
S MINIMEM HNOJIV
Velkou výhodou mykorhizních hub je
skutečnost, že nemají žádné negativní
účinky. Na rozdíl od syntetických hnojiv
jimi nelze rostliny předávkovat, jsou sto
procentně přírodní a vyskytují se pouze na
kořenech rostlin.
Mykorhizní houby jsou na trhu běžně
dostupné ve formě mykorhizních příprav
ků. Ty obsahují živé spory, které se přimí
chají do pěstebního substrátu, nebo se
rozředí ve vodě a do vzniklého roztoku se
kořeny rostlin namočí například při přesa
zování. Vždy je důležité, aby se houby do
staly do kontaktu s kořeny rostlin, případ
ně byly v zemině už při výsadbě. M
 ykorhiza
rozšiřuje kořenový systém rostliny po ce
lou vegetační dobu, tedy do doby sklizně
v případě výsadby jednoletek nebo po
celý život například stromů, keřů a trva
lek obecně. Produkty pro podporu pěs
tování s obsahem mykorhizních hub jsou
certifikovány pro použití v ekologickém
zemědělství. Díky lepšímu hospodaření
rostliny s půdním potenciálem můžete
omezit další hnojení na minimum.
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V KUCHYNI

Ovocné limonády
ho
se značkou

me

Uvažujete o tom, že si teď, na jaře, vysadíte na zahradu angrešt,
rybíz, jahody nebo jiné drobné ovoce? Většinou nás odradí fakt,
že málokoho baví drobné plody sklízet a rychle se přejí. Místo
tradičních rybízových koláčů a bublanin však můžete zkusit i jiné
recepty, které se skvěle hodí do pitného režimu horkých letních
dnů a navíc vám nepřidají žádná kila na váze.

TEXT Martin Klíma
FOTO Dreamstime

Vyrobte si domácí
limonády – a nebojte
se experimentovat,
možná přijdete na lepší
recepty než ty, které
vám představujeme na
této dvoustraně.
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Vařená
r
limonád ybízová
a

 1 kg č
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pískovéh bízu
o cukru
 2 citró
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 1 lime
tka
Rybíz ob
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vody, cu
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Domácí malinová
limonáda

 hrst čerstvých malin
 hrst čerstvé máty
u
 1 lžíce třtinového cukr
rálky
mine
o
neb
y
vod
litr
1

Maliny a mátu omyjeme a spolu
s cukrem a vodou krátce
rozmixujeme. Pak přes sítko
přelijeme do sklenice, přidáme
kostky ledu nebo ledovou tříšť
a ihned podáváme.

Osvěžujíc
í
limonáda borůvková

 1/2 šálku
cukru
 1 šálek b
orůvek
 3/4 šálku
citrónové
šťávy
 voda
Šálek vody
zahřejeme
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s
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 hrst rybízu
 plátek melounu
	větvička
citrónového tymiánu
 1–2 lžičky třtinového cukru
Rybíz rozmixujeme
a propasírujeme přes sítko.
Doplníme vodou podle chuti,
osladíme třtinovým cukrem
a necháme rozpustit. Na kostičky
nakrájený meloun dáme do
sklenice, zalijeme rybízovou
směsí a doplníme větvičkou
citrónového tymiánu.

Domácí limo
s angreštemnáda
a zázvorem
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Ozdobíme pl
átky limetky.
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ROSTLINY

Levandule v květináči

TEXT Martin Klíma
FOTO Dreamstime

22

Trvalky jsou rostliny, které vysazujeme
nejčastěji do volné půdy a vytváříme
z nich záhony nebo skupinové
kompozice. Méně často se vytrvalé
rostliny pěstují v nádobách na terasách
nebo kolem domu, přestože některým
místo v květináči vyloženě sluší.

Jak pěstovat
levanduli
 n
 ádoba nemusí být hluboká,
levandule koření mělce
 zvolte propustný, lehčí substrát
 nádobu umístěte na plné slunce
 zalévejte jen střídmě
 po odkvětu nebo na jaře zkraťte
celou rostlinu na jednu třetinu

Takovou rostlinou je levandule. Pro
tože krásně voní nejen její modré květy,
ale i listy, rozvoní se rostlina pokaždé,
když po ní jen lehce přejedete rukou
nebo zavadíte třeba nohou, když pro
cházíte kolem ní. Pokud si tedy levanduli

vysadíte do květináče a umístíte ji
ke vchodu do domu nebo třeba na mís
to, kde rádi odpočíváte, udělá vám dvojí
službu: bude krásně vypadat a navíc vo
nět, protože málokdo odolá, aby si k ní
nepřivoněl.

Jeden druh
levandule se pěstuje
jako letnička, v našich
podmínkách vymrzá.
Jmenuje se botanicky
Lavandula stoechas, české
názvosloví není jednotné
(levandule hlávkovitá,
smilovitá, chocholatá,
korunkatá…).

Medzinárodná  výstava ruží
Ivanka pri Dunaji, 1.–2. 6. 2019

www.ruze2019.sk
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BEZ ŽIVIN to nejde
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

V minulém článku jsme si vysvětlili, jak se hnojiva dělí podle původu
na organická, umělá a kombinovaná. Pro optimální fungování
zahrady je důležité pochopit některé správné zásady používání
hnojiv. Akademická úroveň poznání všech mechanismů výživy
rostlin a všech souvislostí je velmi složitá. Přesto existuje pár
obecných zásad, které nám pomůžou při rozhodování o tom,
kdy a jak efektivně pomoct rostlinám v jejich výživě.

HNOJIT ROSTLINY MŮŽEME
DVĚMA ZPŮSOBY:
– do půdy (rostliny je přijmou svými
kořeny)
– na list (formou postřiku nebo zálivky)
Obě metody lze v některých případech
efektivně kombinovat.
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2.

Kdy je pro hnojení správný čas?
 P
 ři základním zpracování půdy (rytí) zapravujeme organická hnojiva i hnojiva
průmyslová.
 V
 období intenzivního vegetačního růstu – od začátku dubna přibližně do konce
června můžeme průběžně hnojit rostliny pěstované ve volné půdě.
 V
 letním období, zejména při vysokých teplotách a při nedostatku vláhy, hnojení
neprovádíme. V tomto čase už necháváme rostliny vyzrát a v růstu je nepodporujeme.
Výjimkou mohou být balkonové rostliny v nádobách, nebo některé pokojové rostliny.
 O
 d konce léta hnojíme rostliny tzv. podzimními hnojivy, která podporují vyzrávání
pletiv a bezpečnější přezimování rostlin.

Hnojení do zásoby

Hnojení pro aktuální potřeby rostlin

Hnojivo přidáváme do půdy ve dvou případech. Může to být na
začátku nebo ještě dlouho před začátkem vegetačního období.
Tomuto druhu hnojení se říká zásobní, neboť zabezpečuje
rostlinám živiny na dlouhou dobu. V případě organických hnojiv
se jedná o různé hnoje, močůvku, zelené hnojení a kompost.
Pro majitele zahrad je z tohoto pohledu nejdůležitější starý,
dobře odleželý hnůj hospodářských zvířat ve své původní formě
nebo granulovaný hnůj prodávaný v sušeném stavu.
Významným organickým hnojivem je kompost, který může
ještě souběžně plnit i funkci mulčovacího materiálu. Pro použití
klasického hnoje je lepší podzimní či zimní termín, v případě
granulovaných hnojů (koňský, kravský) i domácího kompostu
lze použít i jarní termín. V případě přípravy půdy v záhonu
se snažíme organickou hmotu alespoň částečně zapravit
do půdního profilu. U trvalých porostů – tedy u ovocných
stromů nebo maliníkových porostů – dáváme hnůj pouze
na povrch půdy. Podobná pravidla platí i u průmyslových hnojiv.
Jako zásobní se používají zejména ty typy a formy, které se
rozpouštějí pomalu a postupně uvolňují živiny do půdy. Na jejich
použití neexistuje univerzální recept. V případě průmyslových
hnojiv je důležité znát základní vlastnosti půdy. V půdách
lehkých – tedy hodně písčitých či kamenitých – nemá zásobní
hnojení průmyslovými hnojivy význam. Z těchto půd se živiny
rychle vyplavují a zbytečně rychle mizí z prostoru, kde je
rostliny mohou využít.

Jiný přístup vyžaduje situace, kdy potřebujeme dodat rostlinám
živiny tak, aby byly okamžitě k dispozici. Pro tento účel se hodí
i některá granulovaná průmyslová hnojiva – jsou to například
některá hnojiva určená pro výživu trávníku. Pro velmi rychlé
doplnění živin nejlépe slouží hnojiva tekutá, nebo ta, které
se označují jako krystalická. Krystalická hnojiva se prodávají
v pevné formě, před aplikací se snadno a velmi rychle rozmíchají
ve vodě a posléze se použijí ve formě zálivky nebo postřiku
na list. Hnojivá zálivka je pro rostliny velmi rychle dostupná,
pokud nesvítí prudké slunce, můžeme při zalévání zkropit i listy
rostlin. Rozpuštěné hnojivo, které ulpí na listech, je pro rostlinu
snadno a velmi rychle využitelné. Navíc se do rostliny začne
dostávat okamžitě po aplikaci. Tato forma hnojení rostlin se
může používat zcela běžně, ale využívá se jí zejména v kritických
případech, kdy se na rostlině projeví akutní nedostatek některého
z prvků. Formou zálivky i postřikem na list můžeme používat
i organická hnojiva, jako třeba tekuté slepičince, různé jíchy –
například tu nejznámější z kopřivy. Stejným způsobem lze použít
velmi efektivně i některé pomocné přípravky, jakým je například
lignohumát nebo výluhy z mořských řas.
Při aplikaci hnojiva formou zálivky nebo postřiku dbejte
na to, aby rostlina byla několik hodin před zásahem zalita
a aby půda, ve které roste, byla vlhká. Nejlepším termínem
pro hnojení zálivkou nebo postřikem jsou ranní hodiny.
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Presadzujeme
TEXT A FOTO
Pavel Chlouba

Jarné obdobie je najvhodnejším termínom pre presádzanie väčšiny
izbových rastlín. Práve v čase, keď sa predlžujú dni a zvyšuje sa
intenzita slnečného svitu, rastliny vstupujú do fázy vegetačného
rastu. Tieto aktivity môžeme sledovať na nadzemných častiach
rastliny a podobne sa chová i koreňová sústava. Preto rastliny v tomto
období na presadenie reagujú najlepšie a výborne ho znášajú.

U väčšiny druhov to býva jednoduchá ru
tinná záležitosť, občas ale budeme mať
v rukách rastlinu, ktorá má veľmi špecific
ké nároky na substrát. To je aj prípad antú
rií. Mladé rastliny, ktoré obvykle v našich
záhradných centrách ponúkame, sa pes
tujú v bežných rašelinových substrátoch.
Neskôr im však tento substrát musíme
vymeniť za úplne iný. Súvisí to s ich živo
tom vo voľnej prírode. Tam antúria rastú
často ako epifytné rastliny, kde sa svoji
mi koreňmi prichytávajú o konáre vyso
kých stromov alebo skál. Sú síce neustále
vo vlhkom prostredí, ale voda z oblasti
ich koreňov vždy rýchlo stečie. Podobnú
situáciu potrebujeme nasimulovať aj pri
domácom pestovaní. Preto sa pre pesto
vanie antúrií najlepšie hodia substráty pre
epifytické orchidey, ktoré tvorí píniová
kôra a mach rašeliník.

Na jemno nasekaná píniová kôra s prí
davkom rašelinníku spolu vytvárajú
ideálnu kombináciu pre pestovanie epi
fytických rastlín. Oba materiály sa vedia
nasiaknuť vodou, ktorú pomaly uvoľňujú
do priestoru. Medzi jednotlivými kúska
mi kôry ale zostávajú vzduchové kapsy,
ktoré sa spoľahlivo postarajú o od
tok nadbytočnej vody mimo koreňový
priestor.
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antúrium

Po vybratí rastliny z kvetináča vidíme
množstvo svetlých koreňov po obvode
celého koreňového balu. To je známka, že
koreňová sústava je v poriadku a naša rast
lina je v plnej kondícii a zdravá. Ak korienky
tvoria hustý porast, môžeme ich prsta
mi opatrne ľahko uvoľniť (koreňový bal
trošku roztrhnúť), aby sa ľahšie dostávali
do nového substrátu.
Nový kvetináč by
nemal byť výraz
ne väčší, ako pô
vodný. Optimál
ne je, keď je jeho
priemer
väčší
o 3–5 cm. Vlast
né presadenie je
jednoduché a nie
je treba sa o rast
linku báť. Dôleži
té je po vložení rastliny do novej nádoby
dosypať substrát tesne pod okraj nového
kvetináča a prstami rastlinu dobre utlačiť,
aby medzi novým substrátom a koreňo
vým balom nezostal voľný priestor.
Po presadení opatrne zasunieme do sub
strátu hnojivé tyčinky (podľa veľkosti
rastliny 1–2) určené pre výživu orchideí.
Živiny z týchto tyčiniek sa uvoľňujú pomaly

a priebežne. Ich
použitie nie je
nutné za kaž
dú cenu. Výživu
antúrií by sme
bez
hnojivých
tyčiniek
mohli
zabezpečiť pra
videlným hnoje
ním najmä v jarnom a letnom období. Pre
tento účel môžeme smelo používať všet
ky druhy hnojív určených k výžive orchideí.
Hnojenie môže prebiehať formou zálievky,
postrekom na list, alebo kombinovane. In
terval hnojenia by v takomto prípade mal
byť raz za 2–3 týždne.

Po presadení rastlinu opatrne zalejeme.
Zálievka by mala byť vždy výdatná, ale nie
príliš častá. Je ťažké presne stanoviť, ako
často treba zalievať, ale medzi jednotlivý
mi intervalmi by mal povrch substrátu do
konale vyschnúť. Antúria preferujú mier
ne kyslú pôdnu reakciu, preto používajte
mäkkú vodu, optimálne vodu dažďovú.
V prípade, že máte k dispozícii iba vodu tvr
dú, prevarte ju pred použitím (a nechajte
vychladnúť na izbovú teplotu). Prevarením
dôjde k vyzrážaniu väčšiny vápnika v záliev
kovej vode, čím sa stane pre rastliny nedo
stupný a bezpečný.

www.gardenico.com

SAMOZAVLAŽOVÁNÍ

Lepší život pro Vaše rostliny!

Zásobník vody
díky kterému můžete
odjet na dovolenou bez starostí

Ukazatel
hladiny vody
díky, kterému nikdy
nepřelijete Vaše rostliny

Dvě ergonomické
datumovky
pro záznam dne a měsíce intervalů
zalévání nebo hnojení.
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NA NÁVŠTEVE

ZÁHRADA, KTORÁ
   ZMENILA TVÁR

Po príchode do záhrady som ostala
ohúrená. Hneď pri vstupe ma
uchvátila záhrada, pri ktorej cítite,
že jeho obyvatelia sú srdcom aj
dušou spätí s prírodou. Záhrada
je plná farieb, zelené zákutia vás
pozývajú na prechádzku. Cez
ukážkovú a udržiavanú časť záhrady
s výsadbou zmiešaných kvitnúcich
záhonov prejdete smerom do zadnej
časti k úžitkovej záhrade. Keď som
sa opýtala, ako táto záhrada vznikla,
pani domáca sa skromne usmiala
a začala rozprávať.
28



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

„Príbeh našej záhrady je celkom bežný.
Taký, aký majú mnohé iné. Po dostavaní
domčeka sme začali spoločne s manže
lom podobne ako väčšina začínajúcich
záhradníkov trávnikom, živým plotom
z tují, ale aj živým plotom z vlastnoručne
vypestovaných odrezkov buxusu a pár
drevinami.
Museli sme skrotiť breh za domom,
použili sme na tento účel najbežnejšie
dostupné borievky, vybudovali oporný
múrik. Postupne sa mi pohľad na zeleno
-zelenú farbu v záhrade "okukal" a začala

som pretvárať záhony za pomoci trvaliek,
menších kríkov a aj stromov, uberať z úžit
kovej časti záhrady. Trvalo to pekných pár
rokov a ešte stále niečo dosádzam, pre
sádzam.
Konečne však začínam mať pocit, že
naše úsilie malo zmysel. Snáď sa nám po
darilo vytvoriť si harmonickú záhradu –
aspoň ja ju tak vnímam. Je pre mňa relax
a veľký zdroj energie.“
Minulý rok do tejto záhrady pribud
li zvýšené záhony na zeleninu. Ako vraví
pani domáca, je to nielen praktické, ale
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aj pekné stvárnenie úžitkovej záhrady.
A zďaleka nie náročné pre šikovného zá
hradníka.
Nechajte sa inšpirovať touto záhra
dou. Ak máte už hotovú záhradu hlavne
z ihličnatých druhov a snívate o trvalko
vých záhonoch, urobte to tak, ako v te
jto záhrade. Vyznačte si tvar nových zá
honov, odstráňte trávny drn. Pôdu treba
pred výsadbou trvaliek skypriť a násled
ne pôdu urovnať.

Kombinácie
trvaliek si vytvorte
buď sami, alebo
vám radi poradia
odborníci v našich
záhradných
centrách.
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®

Rozkvétá zahrada? Pastva pro oči, práce pro ruce!

Ruční nářadí pro dům, dílnu a zahradu
®

Partyzánská 18, Opava 5, 747 05 Tel: +420 553 662 403
Mobil: +420 602 503 080 E-mail: info@conmetall.cz Web: www.conmetall.cz
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SEZNAM PRODEJEN

Příšovice
Chabařovice
Veltrusy
PRAHA

Mariánské
Lázně
Hořovice

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice
Kněžpole

Dolný Kubín
Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

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

Dobrá Niva
Levice
Žitavce

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

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

Česká republika

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

www.dike-centrum.cz

GardenMarket s.r.o.

Hortiscentrum s.r.o.

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

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

www.gardenmarket.eu

www.hortis.net
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Josef a Marian Janků –
Arboretum Šmelcovna

Malinkovič – zahradní centrum

– Ústecká ul., 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
– Josefodolská ul., 293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: +420 326 210 555

Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763

Školky Montano spol. s r.o.

Trima Plus s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

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

Plzeňská 606/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820

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

Zahradní centrum Cílkovi

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Zahradní centrum Horní Počernice

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

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

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

www. jinazahrada.cz

www.skolky-montano.cz

www.zacen.cz

www.smelcovna.cz

www.zahradaml.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

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

www.malinkovic.cz

www.zahradnictvi-jelinek.cz

www.zahradapocernice.cz

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

www.parkon.cz
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Agroservis Stupava

HadzimaPlant, s.r.o.

Isola Bella s.r.o.

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

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

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

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

SLOVFLÓRA, s.r.o.

Záhradníctvo Horváth

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

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

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

www.agro-servis.sk

www.sujan.sk

www.hadzimaplant.sk

www.isolabella.sk

www.slovflora.sk

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

www.royal-garden.sk

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

www.zahradnictvosadex.sk

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

www.zahradnictvovano.sk

facebook.com/zahradnicentra.cs

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

www.zdn.sk

TIP zahradních center CS. Jaro 2019.
Vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř. IČO: 2836121.
Vydavatelský servis: PRO VOBIS, s.r.o. • Grafická úprava: Sandra Fridrichová
Vyšlo v Mladé Boleslavi 18. 3. 2019 • Evidenční číslo MK ČR E 16357
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Připravte se na jaro
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. Čím je tepleji, tím rychleji roste i plevel.
Máme pro vás dva tipy na produkty, které by se vám při jarním
zahradničení určitě mohly hodit.

Kaput Premium proti nežádoucí vegetaci
 t otální herbicid na veškerou nežádoucí vegetaci se
systémovým účinkem
 hubí jednoleté i vytrvalé plevele včetně kořenů
 likviduje plevele v chodnících, zámkové dlažbě, podél
plotů, ve vinicích, ovocných sadech a v lesních školkách
 nátěrem na řezné plochy zabraňuje novému obrážení
nežádoucích dřevin
 potlačuje pařezové výmladnosti v lesním hospodářství
 100 ml ošetří až 250 m2 plochy

Bílá netkaná textilie
pro rychlou sklizeň
 v hodná k zakrývání zeleninových
záhonů s cílem dosažení rychlejšího
vzcházení a vývoje rostlin
 chrání před nepříznivými vlivy
prostředí (mrazem, kroupami, větrem
či extrémním slunečním svitem)
 chrání před ptactvem, drobnou zvěří
a dalšími škůdci rostlin
 propustná pro vodu a vzduch,
zároveň omezuje odpařování vody
 umožňuje přímé zalévání
a opakované použití

Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
tel.: +420 318 533 511 | office@nohelgarden.cz | www.nohelgarden.cz

Černá netkaná textilie
proti plevelům v okrasných
výsadbách
 vhodná

k mulčování jahod,
zeleninových a okrasných záhonů
i jako podklad pro okrasný chodník,
drcenou kůru, dlažbu apod.
 zamezuje prorůstání plevele
 propustná pro vodu a vzduch,
zároveň omezuje odpařování vody
 udržuje půdní vláhu a podporuje růst
kořenového systému a celých rostlin
 umožňuje opakované použití

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

ZAHRADNÍ CENTRUM
DUBANY s.r.o.

Rodinné zahradní centrum se nachází
v blízkosti Pardubic v obci Dubany. Svou ve
likostí nepatří k největším a určitě se v areá
lu neztratíte, ale má předpoklady pro další
rozšíření a rozvoj. Jeho dnešní podoba je
výsledkem snahy spojit tradici a úsilí dotvá
řet a zdokonalovat „za pochodu“. Původ
ním záměrem majitelů bylo vytvoření kla
sického regionálního zahradnictví s vlastní
výrobou i prodejem výpěstků, v současné
době je zahradnická výroba oddělena od
prodeje a v zahradním centrum můžete na
koupit část rostlinného materiálu z vlastní
produkce. Snahou provozovatelů je vytvo
řit zázemí, kde naleznete dostatečný sorti
ment rostlin pro svou zahradu, balkon a byt
a široký sortiment doplňků – substrátů, ke
ramiky, plastů, agrochemie a podobně.
Bylo by nespravedlivé opomenout
provozovnu v Pardubicích ve Zlaté uličce,
která za téměř dvacet let provozu v ome
zených podmínkách a malých prostorách
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vstoupila do podvědomí zákazníků a urči
tě přispěla do začátků zahradního centra
v Dubanech.
Máme-li několika slovy popsat zahradní
centrum dnes, je třeba zmínit nový bez
problémový příjezd včetně parkování pro
asi padesát zákazníků vybudovaný před
dvěma roky. V samotném centru najdete
venkovní prostory pro balové a kontej
nerované rostliny jehličnanů a listnatých
dřevin, prostory pro trvalky, traviny, vodní
a popínavé rostliny, růže, módní bylinky
a aromatické rostliny, plochu pro nabídku
substrátů a venkovní keramiku. V zastřeše
ných prostorách je plocha pro vše ostatní
– balkonové a pokojové rostliny, plastové
i keramické pěstební nádoby, hnojiva, agro
chemii, doplňkový sortiment.
Je třeba zmínit sezónní širokou nabídku
sadby zeleniny a květin z vlastní produkce.
Chloubou zahradního centra je nabídka
sortimentu balkonových rostlin v nepře

Dubany

berné škále druhů a odrůd, doplňované
každoročně o žhavé novinky.
Naší snahou v dohledné budoucnos
ti je zvětšit skleníkový prostor i prodejní
plochy pro venkovní sortiment a přispět
tím k pohodlnějšímu nákupu i rozšíření sor
timentu, například kvetoucích trvalek ve
větších kontejnerech. Dalším záměrem je
vybudování odpočinkové zóny pro zákaz
níky s občerstvením a koutkem pro děti.
Chtěli bychom pokračovat v akcích
typu „Vánoční výstava“, s ukázkami vazby
a dekorací, s možností nákupu širokého
sortimentu doplňků, rozšířit podobné akce
například s nástupem zahradnické sezony
a postupně vytvořit tradici. Jak to u po
dobných tipů rodinných firem bývá, na
stává doba výměny generací, všichni jsme
přesvědčeni, že firma nejen udrží nastave
ný standard, ale bude obohacena o nové
myšlenky a nápady.
Konstantin Rybák

Kolekce

Splofy

Výrazná kolekce Splofy se
vyznačuje vyřezávaným úpletem,
který krásně odráží světlo, jež
pak promítá jejich jedinečnou
strukturu do interiéru.
Celý tento efekt navazuje na
originální tradiční ruční výrobu
a odpovídá aktuálním trendům.
Pozornost upoutává svou
povrchovou strukturou. Ta je
příjemná na dotyk a věrně imituje
úplet z příze.
Kolekce Splofy zahrnuje kromě
květináčů také truhlíky, mísy
nebo květináče se závěsem
a je dostupná v přírodních
a pastelových barvách.

Prosperplast s.r.o.
Nošovice 330, 739 51 Nošovice

www.prosperplast.cz

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

ZAHRADNÍ CENTRUM
DIKÉ

 entokrát vám představíme
T
příšovické zahradní centrum. Ptáme
se spolumajitele Pavla Halamy –
jak to všechno u vás začalo?
Firmu DIKÉ založil jako obchodní
ovocnářskou firmu v roce 1990 můj otec
Ing. František Halama, významný český
ovocnář. V roce 1995 jsme do firmy při
stoupili s mým bratrem Petrem, zahradním
architektem. Zpočátku jsme spolu zaklá
dali zahrady a realizovali veřejnou zeleň.
Rostlin byl nedostatek, a tak jsme začali
rozvíjet školkařskou výrobu a otevřeli ma
lou prodejnu v centru Příšovic u Turnova.
Postupně jsme vybudovali moderní
školku o rozloze 15 ha volné půdy a 5 ha
zpevněných ploch pro pěstování rostlin
v kontejnerech.
 nes vás zákazníci najdou poblíž
D
dálnice D10 v Příšovicích. Kdy jste se
stěhovali?
Centrum u dálnice D10 v Příšovicích
jsme otevřeli v září 2002. Součástí celého
areálu je i moderní zahradnická velkovýro
ba, která do zahradního centra dodává je
dinečný sortiment venkovních okrasných
a ovocných rostlin. Každoročně třetí tý
den v září pořádáme tradiční Dny otevře
ných dveří, které si zákazníci oblíbili a hoj
ně je navštěvují jednak proto, že si mohou
nakoupit rostliny přímo z výrobních ploch,
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jednak mohou zhlédnout profesionální
a moderní technologie pěstování rostlin.
 abýváte se tedy i nadále realizací
Z
zahrad?
V roce 2007 jsme se rozdělili na DIKÉ
ZAHRADY, které realizují sadové úpravy,
a DIKÉ školka a zahradní centrum. U nás
provádíme dopravu a menší výsadby pře
vážně jednotlivých rostlin. Kromě provozu
zahradního centra, které se snažíme stále
modernizovat, vyrábíme 120 000 okras
ných a ovocných venkovních rostlin ročně
včetně novinek. Vyhlášená je produkce
roubovaných okrasných keřů na kmínku
především japonských a jiných vrb, skalní
ků, brslenů, modřínů, bříz apod.
J e mezi tou spoustou rostlin také
něco netradičního, méně známého?
Jsme sortimentální školka a máme
v produkci více než 1000 druhů a kultiva
rů. Pěstujeme nové odrůdy ovocných
keřů zejména malin, ostružin, muchovní
ku, aronií, rakytníku, kamčatských lonicer
či kanadských borůvek. Z okrasných keřů
jsou to nové kultivary hortenzií latnatých
i velkokvětých, kalin, tavol, bobkovišní
či magnolií. V produkci nechybí ani nové
kultivary na živé ploty, ale pěstujeme i tra
diční, jako jsou habr či túje Smaragd, vše
v prvotřídní kvalitě pro zahradní centra.

Příšovice

 o vás napadá při pohledu
C
do budoucnosti?
Plánujeme rozšiřovat zahradní cent
rum, zpříjemnit komfort nákupu, zrenovo
vat dětské hřiště a stále modernizovat vý
robu. Vzdělaných profesionálů zahradníků
je málo, a tak nemám strach o naši budouc
nost a věřím, že se bude prestiž dobrých
zahradníků v naší společnosti zvedat.
 rganizujete pro své zákazníky
O
nějaké akce?
Na jaře spolu s ostatními členy družstva
zahradních center seznamujeme zákazní
ky s akční nabídkou formou inspirativních
letáků. Od března do června máme každý
měsíc zvýhodněnou nabídku na rostliny
a ostatní produkty. V září pořádáme již zmí
něné Dny otevřených dveří a v říjnu Dýňo
braní spojené s výstavou jablek a ochut
návkou vín.

Akce ZAHRADNÍCH

CENTER

Každý měsíc tváří v tvář, setkejte se s párem roku:

Zahrádkářka & Zahrádkář

Zveme Vás na návštěvu jarních akcí
do našich zahradních center
Arboretum Šmelcovna, Boskovice
15. 3. – 15. 4. KVETOUCÍ CIBULOVINY V ARBORETU
15. 4. – 15. 5. DNY SAKUR V KVĚTU
1.– 31. 5. KVETOUCÍ RODODENDRONY
26. 5. DĚTSKÉ ODPOLEDNE V ARBORETU

ZAHRADNICKÉ CENTRUM JELÍNEK, Veltrusy
18.–19. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND

GardenMarket s.r.o., Kněžpole
30.–31. 3. VÍTÁNÍ JARA
– široká nabídka cibulovin, primulí a dalších jarních květin
4. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND
– grilování na bylinkách a ochutnávka bylinkových limonád
– rozšířená nabídka tradičních i netradičních bylinek a BIO
produktů pro jejich úspěšné pěstování

moderní časopis nejen o zahradě

ROČNÍ

předplatné
JEN ZA
Kč

Záhradníctvo Horváth, Ivanka při Dunaji
23. 3. TRVALKOVÝ DEŇ
– rozšírený sortiment trvaliek, skalničiek a ruží k výsadbe
13.–20. 4 VYSAĎME SI SPOLU BALKÓN ČI TERASU
– kvitnúce letničky / zeleninové priesady i vrúbľovaná
zelenina / jahody k jarnej výsadbe
27. 4. BYLINKOVÝ DEŇ
– dopestujme si zdravé bylinky z vlastnej záhrady / široký
sortiment byliniek s ukážkami použitia v kuchyni / malá
ochutnávka bylinkových špecialít
4. 5. AZALKY A RODODENDRONY
– čaro azaliek a rododendronov a ich použitie a výber
do vresoviskových záhonov
19. 5. HORTENZIE – ako sa stanú hortenzie ozdobou našich záhrad
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HORTISCENTRUM s.r.o., Čáslav
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13. 4. BYLINKY

HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice
27. 4. LETNIČKY A BALKONOVÉ KVĚTINY

SLOVFLÓRA, s.r.o., Levice

0
/15, 13
va 3185 z
r.c
kycano
z.s., Ro w.izahradka
svaz,
kářský kar.org, ww
ád
hr
ý za
zahrad
: Česk
www.
Vydává

a3

00 Prah

8. 6. DEŇ HORTENZIÍ A TRVALIEK
Vydá
vá: Če

Zahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou
17. – 19. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND
31. 5. – 2. 6. LEVANDULOVÝ VÍKEND
8. – 14. 7. CLEMATIS SHOW – největší prodejní výstava plaménků v ČR

Isola Bella s.r.o., Žitavce
26. – 28. 4. ZÁHRADNÍCKE DNI
– 14. ročník poradenstva, predaja a širokého sortimentu v záhradách
20. – 26. 5. SÍ TOSKÁNSKO
– všetko, čo ponúka záhrada Toskánska / bylinky, levanduľa,
dobré jedlo a krásna keramika / súťaž o večeru pre dvoch
17. – 22. 6. ZÁHRADA PROVENCE
– ak chcete mať záhradu ako z romantického filmu / poradíme
vám a ponúkneme rastliny práve na takúto záhradu
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Každý předplatitel rovněž získává:
• stolní kalendář
• 2x speciální publikace
knihovnička Zahrádkáře
• 5x sáček osiva s novými odrůdami

DÁREK
Noví předplatitelé časopisu
Zahrádkář získají exkluzivní
sadu deseti osiv od
společnosti Moravoseed

Předplatné objednávejte na tel.: +420 222 780 739,
osobně na Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 (9–15 hod)
nebo použijte slevový kód TIP na www.zahradkar.org/tip.
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Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Podporuje bohatší kvetení a vyšší tvorbu zdravých plodů
Obsahuje růstové enzymy.
Rostliny po něm rostou téměř před očima.
Posiluje imunitu a regeneruje oslabené rostliny rajčat a paprik.
Škůdce, choroby a nedbalou péči snášejí rostliny mnohem lépe.
Kristalon a Žížalí voda se skvěle doplňují.
Až o 1/3 vyšší sklizeň!

www.viita
aliitykomple
ex..cz

