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v praktickém sadbovači po deseti kusech
kvalitní odrůdy od českých pěstitelů
při jarní výsadbě plodí již letos
doporučujeme odrůdy Mara de Bois,
Senga Sengana, Korona, Selva, Ostara,
Honey, Elsanta
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Uvedené ceny platí pouze po dobu trvání letákových akcí nebo do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrační.
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Uvedené ceny platí pouze po dobu trvání letákových akcí nebo do vyprodání zásob. Obrázky jsou pouze ilustrační.

H 
modré i bílé odrůdy
H 
pro pěstování ve skleníku i ve venkovním prostředí
H 
odrůdy pro různé klimatické podmínky
H 
lze pěstovat i jako okrasnou popínavou rostlinu

Připravila Jana Morávková
Foto PRO VOBIS, Dreamstime a archiv výrobců
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Co je zelené
hnojení?

Proč přírodní
hnojiva?
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nezvyšují obsah dusičnanů v zelenině
podporují život v půdě a neničí její strukturu
do půdy dodávají vhodný poměr živin
nevyplavují se do podzemích vod

Vyseté, polovzrostlé a do
půdy zapravené rostliny, které se postupně
rozloží a jejich zbytky poslouží
jako výživa pro půdní organismy.
Používá se na sklizených záhonech, které
by jinak zůstaly ladem. Rostliny totiž chrání půdu před
nadměrným odpařováním vody a jejich kořeny ji kypří a provzdušňují. Některé luštěniny, například jetel, vikev či lupina,
jsou dokonce schopny odebírat dusík ze vzduchu a vázat
jej ve svých kořenech. Proto je důležité kořeny při zarývání
z půdy nevybírat. Pro zelené hnojení se používají nejčastěji
řepka, hořčice nebo svazenka.
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Hnojiva vlastní výroby
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SUPER CEN
A
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2,50 EUR

Jíchy, nebo výluhy?
• Jícha neboli zákvas je hnojivo získané z rostlin po jejich zkvašení.
Doba jejich výroby trvá obvykle dva, ale třeba i čtyři týdny, záleží
na podmínkách.
• Výluh čili macerát vzniká zalitím rostlin studenou či vlažnou vodou.
Účinné látky se z rostlin vyluhují, což zpravidla trvá den až dva.
Jsou jednoduché, účinné, ekologické a navíc zdarma. Jejich účelem
je jednak hnojení, tj. dodávka hlavních prvků nezbytných pro dobrý růst (N, P a K), jednak posílení rostlin dalšími prvky a látkami
k podpoře růstu.

Kompost je jednička
Hmota vzniklá rozkladem zahradního a kuchyňského
odpadu obsahuje všechny živiny, které rostliny během
svého života z půdy odebraly. Použitím kompostu vzniká
přirozený koloběh, při němž zůstávají v půdě zachovány
všechny živiny zhruba ve stejném množství. Po alespoň
jednom roce zrání jsou schopny kompost přijmout půdní
organismy a je vhodný pro zapracování do půdy – stačí
dvoucentimetrová vrstva jemně zapravená železnými hráběmi pod povrch, nejlépe na jaře.

Rady pro
LENOŠIVÉ ZAHRADNÍK
Y
Všechny zmíněné org
anické způsoby mají
jedno společné: musím
e přiložit ruku k dílu
a vyrobit si je sami. An
i ten, kdo si zahradu
spíše užívá, než aby na
ní pracoval, ale může
hnojit přírodně. Vyzko
ušejte již hotová
organická hnojiva, ať
už granulované hnoje
,
nebo hnojiva z řady Ag
ro NATURA.
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ZELENINA

Text Tomáš Kulhánek
Foto Plantana a Dreamstime

ROUBOVANÁ SE VYPLATÍ!
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V nabídce našich zahradních center najdete
sazenice těchto roubovaných odrůd:

Rajče cherry ´Cookie´

Náš tip

Stejně jako u ovocných stromů se i u zeleniny využívá spojení dvou částí různých
rostlin – odolné a silné podnože s úrodným roubem. Díky tomuto spojení se nově vzniklá rostlina vyznačuje unikátní kombinací vlastností.
Roubované rostliny navíc lépe snášejí extrémní podmínky, jako třeba
dlouhé období sucha, které jsme
zažili v několika posledních letech.
Roubovaná rostlina je celkově odolnější k půdním a listovým chorobám,
které mohou úrodu velmi limitovat –
například plíseň okurková anebo fusariové vadnutí rajčat často znamenají
předčasný konec sezóny. K omezení nebo
vyloučení těchto chorob nejsou u roubované zeleniny potřeba drahé a nezdravé chemické postřiky – velikou úrodu byste měli
přesto sklízet po celou sezonu. Roubovanou
zeleninu můžeme pěstovat na záhonech, ve
sklenících i na terasách ve velkých květináčích, neměli bychom ale v žádném případě
zapomínat na dostatečnou výživu.

Rajče cherry
´Gusta Mini Red´

Okurka hadovka
´Lucky´

Rajče masité
´Buffalosteak´

Cuketa ´Kimber´

Cukrový
meloun ´Anasta´

Rajče kulaté ´Paola´

Okurka svačinka
´Derby´

Vodní meloun
´Ingrid´

e
ve skleníku doporučujem
Pro pěstování zeleniny
eté
ml
ěs
sm
šky, jedinečnou
Bylinkovou směs na svilu
u,
luh
ém sáčku k přípravě vý
mydlice a skořice v čajov
in
a obranyschopnost rostl
který zvyšuje odolnost
tliny
os
sobí protipožerově (r
vůči sviluškám. Výluh pů
a repelentně.
sviluškám „nechutnají“)
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JAK NA TO

Text a foto ZC s.r.o.

NOVINKY

v ochraně rostlin
Sanium systém
G i
nteligentní insekticid
G koncentrát určený
G
G
G
G

k omezení výskytu mšic,
molic, puklic a mandelinky
pro ošetření jabloní, révy,
paprik, cuket a okrasných
rostlin
působí systémově a je
rozváděn do celé rostliny
neškodný pro včely a jiné
opylovače
nová účinná látka zaručuje
skvělou účinnost, jelikož
se s ní ještě škůdci
nepotkali

V letošním roce se podařilo
do sortimentu zařadit
několik nových přípravků,
které specifickým
způsobem řeší některé
zásadní problémy
v zahradě. Tyto přípravky
jsou šetrné například ke
včelám a jiným užitečným
organismům, nebo fungují
jako pomocné přípravky
podporující vitalitu rostlin
a přímo omezují šíření
houbových patogenů.
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Vitisan
G skvělý pomocník proti

padlí
na vinnou révu, angrešt,
okurky nebo okrasné
rostliny
G obsažený draslík rostliny
zároveň přihnojuje
G nulová ochranná lhůta
G

Nematop
G obsahuje specifické živé hlístice,

Altela
G biofungicid obsahující přírodní

enzymy, polyketidy, neživé
bakterie a rostlinné extrakty

G
znemožňuje vývoj patogenních hub
a bakterií na povrchu rostlin
G pro ochranu vinné
révy, ovocných
dřevin, rajčat,
brambor, zeleniny
nebo jahodníku
G velkou výhodou je
nulová ochranná
lhůta

C

které napadají larvy lalokonosců
aplikace zálivkou na místa výskytu
hlístice aktivně vyhledávají
lalokonosce a parazitují na nich

G
doporučujeme doplnit sběrem
dospělých brouků, které lákáme
v noci na osvětlenou světlou plochu
a sbíráme

G

G

Nemaslug
G obsahuje parazitické hlístice,
které aktivně vyhledávají
slimáky a následně se v nich
množí a hubí je

G
aplikace zálivkou na záhony,
nebo infikací sesbíraných
slimáků a jejich následné
vypuštění – infikovaní
slimáci přestávají přijímat
potravu a před úhynem
nakazí ostatní slimáky

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UŽITKOVÁ ZAHRADA

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

DOBROU CHUŤ Z BALKONU!
Pěstovat co
?
ce
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p
y
d
ž
v
ysadit
brého
Jak mít něco do S blížícím se létem si zkuste v
i!
–
nejblíže kuchyn ného než bylinky a letničky
ji
ale
na balkon i něco jen saláty, rajčata a papriky, i
ne
hč
osvědčené jsou bného ovoce včetně zakrslýc
ro
i různé druhy d cích ovocných stromů.
ou
sloupovitě rost

Pěstování přímo

v obalech

Speciální substráty dodávané v kvádrových plastových
pytlích jsou určeny k pěstování bez květináčů. Stačí
substrát v obalu umístit na vhodné místo, na vyznačených místech vyříznout nožem otvory a vysadit rostliny.
Substrát je třeba udržovat dostatečně vlhký. Na konci
sezóny lze použitou půdu vysypat do kompostu nebo
třeba k záhonům okrasných keřů.
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Chcete-li na balkoně pěstovat jahody, doporučujeme pečlivý výběr
odrůdy, protože ne každá se k pěstování v nádobě hodí. Vhodné jsou
nepříliš vzrůstné a opakovaně plodící
odrůdy, například Rujana, Mara de
Bois nebo Scarlet Beauty. Zárukou
úspěchu je použití speciálního substrátu pro jahody, pravidelné přihnojování a především dostatek vody.
Baleríny do

Co je třeba dodržet
při pěstování na balkoně

nádob

Pod názvem baleríny se někdy prodávají odrůdy ovoce
vyšlechtěné speciálně pro pěstování na malých plochách a v nádobách. Nejčastěji jde o jabloně, setkat
se můžeme však i s hrušněmi, broskvoněmi, mevydatná zálivka – protože prostor v nádobě je omezený,
ruňkami i třešněmi. Baleríny slaběji rostou, nevyrostliny mají pouze malou možnost čerpat z půdy vláhu. Ideální jsou
tvářejí příliš bočních výhonů a jejich plody býsamozavlažovací nádoby;
vají menší. Pěstovat je můžete v květináčích
pravidelné hnojení – ideálně na začátku sezóny dlouhodobě
o objemu aspoň 20 litrů a v létě dostatečně
působícím
hnojivem a kromě toho pravidelně přidávat hnojivo do zálivky;
zalévejte. Po několika letech doporučujeudržovací řez – nijak se neliší od rostlin pěstovaných na zahradě –
me stromek přesadit do volné půdy.
peckoviny na začátku léta, jádrové ovoce na jaře;
Vysloveně vhodné jsou pro pěstování ve větších nádobách borůvky.
zimní ochrana – na zimu je vhodné nádoby izolovat proti mrazu
Dokážeme jim totiž zajistit kyselý
obalením a usazením například na polystyrenovou desku
substrát lépe než na záhoně.

E

E
E
E

+

+

+

=

Náš tip

Pro pěstování na
balkoně
doporučujeme vě
tší nádoby vyba
vené
samozavlažovací
m systémem
a pojízdnou podl
ožkou, která um
ožní
snadnější manip
ulaci s nádobam
i.
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UŽITKOVÁ ZAHRADA

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

BRAMBORY a NEBRAMBORY

Brambor – lilek brambor
(Solanum tuberosum)
– víceletá hlíznatá rostlina z čeledi lilkovité, pěstuje se jako
jednoletá
– větší význam pro lidskou výživu než brambory mají pouze
pšenice, rýže a kukuřice setá
– český botanik Jan Svatopluk Presl je označil za „největší
užitek, který lidstvo z objevení Ameriky mělo“
– existuje přes 4 000 odrůd brambor, běžně se pěstují jen
desítky
– předchůdci většiny moderních evropských odrůd
pocházejí z jižního Chile
– v Evropě byly zpočátku přijímány s nedůvěrou a obavami,
byly považovány za pohanskou a nekřesťanskou plodinu
– používaly se jako okrasná exotická rostlina a jako lék proti
široké škále onemocnění od průjmů po tuberkulózu
– obsah vitamínu C a schopnost jej uchovávat činí
z brambor ochrannou potravinu proti kurdějím
– jsou doporučovány jako dietní strava, protože obsahují
méně sušiny než obiloviny a tudíž i menší množství
využitelné energie
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Židovské brambory –
slunečnice topinambur
(Helianthus tuberosus)
– byly přivezeny souběžně s bramborami a začaly se
pěstovat pro hlízy (potravina, krmivo pro černou zvěř)
– v záhoně vytvoří 4–6 kilogramů hlíz na metr čtvereční
– půda se připravuje podobně jako pro brambory, prospívá
hnojení organickými hnojivy
– v domácích podmínkách je vhodné je vysazovat každý rok
znovu (jde o vytrvalé rostliny)
– k věty poskytují pozdní pastvu včelám, lze je využít i k řezu
– hlízy se sklízejí na podzim nebo v průběhu roku podle
potřeby, jsou mrazuvzdorné
– neobsahují škrob jako brambory, ale dietně příznivý
polysacharid inulin
– h lízy lze různě upravovat jako brambory (pyré, pečené) nebo
konzumovat v čerstvém stavu, mají lehce oříškovou chuť
– pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v organismu,
regulují krevní tlak, chrání játra a ledviny, odbourávají
z organismu rakovinotvorné těžké kovy a toxiny

Patří k základním potrav
inám a pěstují se
s výjimkou tropů po celé
m světě. Lidstvo
dokázaly ochránit před
hladomorem i kurdějem
i,
a přestože se v českých
zemích pěstují teprve od
konce 18. století, považu
jem
z nejstarších potravin. Co e je často za jednu
al
kterým se sice brambory e víme o dalších hlízách,
př
hlediska s nimi ale nem ezdívá, z botanického
ají nic společného?

VYBAVTE SE
NA JARO

MOTYČKA SOLID
ideální pro sázení, přesazování a pletí
• vyrobena z lehkého, odolného
materiálu FiberComp
• odolná vůči korozi
• závěsný otvor pro snadné skladování
• hmotnost jen 168 g
ŠPIČATÝ RÝČ SOLID
k rytí záhonů v kamenitých půdách
• vyroben z kvalitní bórové oceli
• špičatá nabroušená hrana
• univerzální držadlo ve tvaru D

Sladké brambory –
povijnice batátová
(Ipomoea batatas)
– pochází z Ameriky, do Evropy byly přivezeny ještě
před bramborami
– dnes se pěstují průmyslově v Číně
– hlízy mají hmotnost 0,5 až 5 kg, jsou baňaté, válcovité,
na jedné rostlině pět až dvanáct
– dužnina je bílá, oranžová nebo červená, nasládlá,
obsahuje hodně škrobu
– syrové jsou hořké, vařené jsou jemné a nasládlé
– červené jsou vhodné na vaření a zapékání, žluté
ke smažení
– oproti bramborám mají více škrobu a cukru
– v tropech nahrazují brambory a jsou běžnou součástí
orientální, jihoamerické a španělské kuchyně
– konzumace hlíz je vhodná jako prevence degenerativních
očních chorob, depresí a srdečních onemocnění

NŮŽKY DVOUČEPELOVÉ SOLID P121
pro čistý hladký řez čerstvých větví až do průměru 20 mm
• kalené a přesně broušené ocelové čepele
• vrchní pohyblivá čepel s nepřilnavou vrstvou snižuje tření
a chrání čepel před korozí
• lehké, ale robustní rukojeti FiberComp s povrchem SoftGrip
pro bezpečné a pohodlné držení

ZAHRADNÍ PILKA XTRACT
k řezání čerstvých větví až do průměru 120 mm
• unikátní vysouvací mechanismus s integrovanou
karabinou na opasek
• hmotnost 130 g

NOHEL GARDEN a. s.
Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
Tel.: +420 318 533 511, E-mail: office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz
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BYLINKY

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

KAŽDÁ MÁ

své místo

di je
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přijdou vhod, když se necítíme
ě
zim
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ut
kromě výtečné ch
vat na své zahradě, máme
sto
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ní
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ky
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by
si
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te
úplně dobře. Chce
pin podle jejich vlastností.
pro vás tentokrát rozdělení do sku

lichořeřišice

Jaké místo vybrat?
PLNÉ SLUNCE
L bazalka

L levandule
L mateřídouška
L rozmarýn
L oregano (dobromysl)
L řepík
L saturejka
L třezalka
L tymián
L yzop
– hodně slunce
– chudší, propustná půda
– dobrá drenáž (důležité v zimě)

14

dobromysl

POLOSTÍN

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

brutnák
heřmánek
kopr
koriandr
kostival
lichořeřišnice
majoránka
meduňka
petržel
pelyněk (estragon)
šalvěj

– běžná zahradní půda
– průměrné nároky na vláhu

tymián

STÍN

L
L
L
L
L
L
L

česnek medvědí
kozlík
křen
lichořeřišnice
mařinka
máta
pažitka

– na živiny bohatá půda
– více vlhkosti, pravidelně
zalévat

česnek medvědí

Jaké výšky dorůstají?

rozmarýn
šalvěj

NÍZKÉ

L
L
L
L

+

L
L
L
L

koriandr
majoránka
petržel
saturejka

VYSOKÉ

L
L
L
L
L
L

brutnák
estragon
fenykl
kopr
libeček
pelyněk

=

Pro pěstování bylin
ek doporučujeme
výrobky v biokva
vyrobené pouze z
litě
přírodních surovi
n.

VYTRVALÉ

L
L
L
L

levandule
libeček
máta
mateřídouška

L
L
L
L

Náš
tip

L
L
L
L

anýz
bazalka
heřmánek pravý
kopr

L
L
L
L
L
L

bazalka
levandule
máta
rozmarýn
saturejka
šalvěj

+

Letničky, nebo trvalky?
JEDNOLETÉ

STŘEDNĚ VYSOKÉ

majoránka
mateřídouška
petržel
pažitka

meduňka
křen
šalvěj
yzop

máta
petržel
estragon
bazalka

saturejka

majoránka

Zahradníkův TIP

Náš tip

Nechce se vám pěstovat bylinky
nebo nemáte vhodný prostor?
Nevadí, v našich zahradních
centrech najdete bohatou nabídku
sušených bylinek v bio kvalitě.

o těžké doby
Doléhají na vás starosti tét
? Dobrou náladu
a nálada je na bodu mrazu
no. Při stresu
vám navodí bazalka a orega
duňku, proti
zařaďte kozlík lékařský či me
tý ženšen.
duševní únavě působí pětilis
Petr Jelínek
Zahradnictví Veltrusy

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2021 | www.zahradnicentra.eu
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LETNIČKY

Připravila Jana Morávková
Foto Proven Winners a Dümmen Orange

KAŽDÁ TERASA může kvést
A nejen terasa, samozřejmě také
balkon, okenní parapet, dvorek
nebo vstup do domu bez ohledu
na to, zda leží celý den na slunci,
nebo je v ní spíše stín. Výběr
letniček pro výsadbu do nádob
je natolik široký, že si můžete
vybrat přesně z druhů, které
odpovídají podmínkám místa,
které bude osázená nádoba
zdobit. Máme pro vás několik
inspirativních kombinací pro
různá stanoviště, pokud ale
právě tyto druhy neseženete,
nevadí – jarní nabídka našich
prodejen je velmi bohatá a my
vám s výběrem rádi pomůžeme.

Stín

O barvy se starají
žlutá begonie a fialová
netýkavka, pro zjemnění
jsou doplněny jemným
pryšcem Diamond Frost.

Žlutootranžovou kombinaci
nabízí výsadba oranžově kvetoucí
netýkavky doplněná zářivě zelenou
povijnicí a bronzovou a panašovanou
kopřivěnkou (Coleus)

Z velkých zelených
listů povijnice vyrůstá
bíle kvetoucí tařička
a modrá verbena.

Bílá bakopa, modrá lobelka
a červená minipetunie –
vpravdě národní trikolóra…

Polostín
Modře kvetoucí
vějířovka krásně vyniká
na fialovém pozadí
minipetunie a Cuphey.

16

Truhlíku dominuje zeleň
kapraďových listů doplněná bílou
vějířovkou a růžovou supertunií.

Slunce
Aby barev nebylo moc,
vyvažuje fialovou
verbenu a oranžovou
nemesii bílá petunie.

Něžná kombinace bílého
osteosperma, bílorůžové
verbeny a růžové
minipetunie.
Retro kombinace ze smetanové
petunie, fialové verbeny
a růžové minipetunie.

Co vysadit?

slunce: pelargonie, petunie, surfinie,
E nagazánie,
osteospermum, hvozdík, nemesie,
milion bells, afrikán

sanvitálka, lobelka,
E do polostínu:
ostruhatka, vějířovka, verbeny, povijnice
netýkavka, fuchsie, begonie,
E do stínu:
kapradiny, bacopa, lobelka

Do závěsného květináče je vysazena
smetanová petunie, červený muškát,
žlutý milion bells a fialová minipetunie.

Jen v naš
zahradníc ich
h centrech

Náš tip

K nebi šplhá žlutě kvetoucí thunbergie,
přízemní patro tvoří bílá kopretina
a fialovo-bílá petunie.

SUPER CEN
A
119 Kč /
4,80 EUR

Pro výsadbu letniček použijte prémiový substrát
na balkonové rostliny, který můžete koupit pouze
v našich zahradních centrech a který nabízí
jedinečný poměr kvality a příznivé ceny.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2021 | www.zahradnicentra.eu
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LETNIČKY

Připravila Jana Morávková
Foto Dümmen Orange a Prowen Winners

Komu se

NELENÍ...
Ne každý má rád pestré barvy, ne každý se může plně
věnovat kvetoucím letničkám v truhlících a ne každý má
podmínky pro jejich pěstování. Máme pro vás nápad – zkuste
pěstovat druhy, které se používají spíše jako doplňková zeleň
k letničkám, jako plnohodnotné rostliny. Nevadí, že nekvetou,
tento hendikep totiž plně vyrovnají svým bujným růstem
a mnoha tóny zelené, bronzové až rudé.

20

Povíjnice či batáty
v několika kultivarech se liší
tvarem a barevností svých listů.

Dichondra neboli
stříbrný déšť
tvoří až dvoumetrové výhony
se sivými listy.

Také smil (Helichrysum)
tvoří stříbrné výhony, jejichž
bohatější větvení můžeme podpořit
zaštípnutím.

Calocephalus neboli
drátovec
vydrží v nezměněné podobě po celou
sezonu až do jara. S prvním mrazem sice
zmrzne, ale svůj tvar i barvu si podrží.

Jedna z mnoha vrbin
(Lysimachia nummularia) je
bujně rostoucí a žlutě kvetoucí převislou
letničkou, která často přezimuje
a přestěhuje se svévolně do zahrady.

Coleus, pochvatec,
kopřivěnka, solenostemon…
kolik názvů tahle kdysi výhradně pokojová rostlina má,
tolik má i různých podob.
ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2021 | www.zahradnicentra.eu
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ZAHRADA

Připravila Jana Morávková
Foto archiv šlechtitelů

ždý z nás někdy
Se symbolem ® se určitě už ka čeno vyjadřuje,
ě ře
setkal. R v kroužku zjednodušen chráněn
o, je
že název, ke kterému je připojen nejen název, ale
jmě
ochrannou známkou. A samozře
o cokoliv – název
i věc, kterou označuje. Může jít
jako takový, logo,
firmy nebo výrobku či výrobek
například chráněn
motto. Ochrannou známkou je
rně nedávno provází
i tvar lahve od coca-coly. Pomě
ých i užitkových
® také nové kultivary okrasn
rostlin. Co to pro nás znamená?

Rostliny
	
S OCHRANNOU
ZNÁMKOU

Vyšlechtit novou odrůdu rostliny je proces složitý, dlouhodobý, velmi pracný a samozřejmě také nákladný. Každý šlechtitel
se pak snaží o to, aby se mu investované finance pokud možno
vrátily. Ochranná známka je jedním z nástrojů, který mu v tomto úsilí pomáhá – legislativně mu zaručuje, že rostlinu, kterou sám
vyšlechtil, nemůže bez jeho souhlasu nikdo jiný komerčně množit. Kdo by měl
o množení a šíření rostliny opatřené „erkem v kroužku“ zájem, musí si od držitele
licence, tedy onoho šlechtitele, zakoupit patřičná práva a z každé prodané rostliny
mu odvádět dohodnutou částku. Několik příkladů těchto "prémiových" rostlin,
které můžete najít v nabídce našich zahradních center, vám představí tento článek.

Parrotia persica
PERSIAN SPIRE Noble® (PBR)
Pomalu rostoucí strom původem z Persie. Tento kultivar
zaujme štíhlým růstem. Mladé listy jsou tmavě fialové,
v létě světle zelené s hnědým okrajem, na podzim se zbarvují
žlutě, oranžově a červeně. Lze ji pěstovat i v nádobě.

Physocarpus opulifolius
'Amber Jubilee®' FIRST
EDITIONS ®
— nádherně pestré listy v tónech
žluté, oranžové a zlaté
— na jaře kvete jemně smetanovými
květy
— vhodný pro živé ploty
— pro plné vybarvení vyžaduje plné
slunce

Eucalyptus gunnii 'Azura' ®
Sambucus nigra
GOLDEN TOWER (PBR)
černý bez vyšlechtěný nizozemskou firmou
Vitis-Idaea zaujme mladými, brčálově
zelenými listy, které se následně zbarví
do zlatozelené barvy.

22

Kultivar australského druhu eukalyptu má
zajímavý příběh. V zimě roku 2006 vymrzly v jedné
francouzské školce všechny semenáče tohoto
druhu eukalyptu až na jeden, který silné mrazy
přežil. Školkaři ho použili k dalšímu množení a dali
mu název Azura. Protože se potvrdilo, že vydrží
teplotu až mínus 20 º C, dostal ochrannou známku
a je chráněn evropským patentem.

Viburnum plicatum
'Grandiflorum' NOBLE ®

Philadelphus 'Little
White Love´ ®
je kultivar pustorylu, nepravého jasmínu,
zaregistrovaný v roce 2018. Na rozdíl
od původního druhu dorůstá výšky pouze
kolem jednoho metru.

Pinus nigra ´Summer Breeze´ ®
je nový kultivar borovice od maďarského šlechtitele Gábora
Nemétha z Maďarska. Má kulovitý, kompaktní tvar, jeho jehlice
jsou svěže zelené po celý rok a přírůstek kolem 10 cm ročně ho
předurčuje k pěstování v menších zahradách nebo nádobách.

Prokázat úřadům, že nově vzniklá rostlina
si ochrannou známku zaslouží, není nic
jednoduchého. Nové sorty či odrůdy musí
být něčím unikátní a nezaměnitelné se
stávajícím sortimentem. Unikem může být
velikost či barva květu, dlouhá doba kvetení, bohatší plodnost, rezistence vůči chorobám či škůdcům, dlouhověkost… anebo
od každého něco. Je jen na šlechtiteli, aby
vlastnosti nově vzniklé rostliny dostatečně
přesně definoval a aby úřad uznal, že na
ochrannou známku má právo.

Jak tedy nakládat s rostlinou, která má ke
svému názvu připojeno ®? Vysaďte si ji do
zahrady nebo do nádoby a pěstujte ji úplně
stejně jako každou jinou rostlinu. Budete-li
chtít závidějícímu sousedovi dát z takové
rostliny odnož, semeno či řízek, nikdo vás
stíhat nebude. Pokud byste však takové šíření povýšili třeba na podnikatelskou činnost
nebo byste šli s namnoženými rostlinami
na trh, už byste se mohli dostat do rozporu
se zákonem, protože byste porušili práva
majitele ochranné známky na její ochranu.

Hydrangea macrophylla 'Mirai' (PBR)
Tento kultivar hortenzie velkolisté tvoří polokulovitý keř
výšky 1-1,5 m nápadný velkými, lesklými listy tmavě zelené
barvy. V červenci tvoří nápadně velké, kulovité květy bílé
barvy s růžovým lemem, které hortenzii zdobí až do konce
září. Protože kvete na loňském dřevě, je třeba při jarním
řezu řezat jen velmi opatrně.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2021 | www.zahradnicentra.eu
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Hydrangea Black Diamonds
— velmi tmavý, téměř černý list se zelenými žilkami
— listy jsou stálobarevné v průběhu celé vegetace
— květy výrazně vybarvené
— unikátní odstíny modré, fialové, červené
a růžové

Austinovy růže
Už více než šedesát let se v anglickém Shropshiru kultivují
světoznámé růže šlechtitele Davida Austina. Proslulé jsou
Svými krásně stavěnými květy s četnými okvětními lístky,
opakovaným kvetením a omamnou vůní. V současné době
existuje více než 200 odrůd růží vyšlechtěných Davidem
Austinem, z nichž všechny jsou licenčně chráněny.
Foto David Austin

Euonymus japonicus 'Kathy'®
— novější odrůda japonského brslenu
— listy oválné až kulaté, tmavě zelené, okraje
krémově bílé
— roste pomalu

Hydrangea macrophylla Endless Summer®
Za hortenzie ze skupiny Endless Summer vděčí svět zahradníkům ze školky
Bailey v Minnesotě. Výhodou všech licencovaných odrůd z této skupiny je to, že
kvetou na starém i novém dřevě, což se povedlo poprvé právě minnesotským
zahradníkům. Znamená to mimo jiné, že pokud hortenzie omrzne, spolehlivě
vykvete na výhonech, které vytvoří ještě v tomtéž roce.
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Květináče pro
dům i zahradu
Hydrangea Music Collection
— kvete i na jednoletém dřevě (oceníme
v chladnějších oblastech)
— několik výrazně barevných odrůd
— při dobré péči velmi dlouho kvete na pevných
stoncích
— odolná proti chorobám

APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU

květináče MILANO
•
•
•
•

Prunus × ´Comet´

®

—
—
—
—

nová odrůda okrasné mandloně
výšky 1,2 m, hodí se proto i do nádob
kvete v březnu až dubnu (na Velikonoce)
kvetoucí větvičky vydrží dlouho ve váze

Tip
NA VÝSADBU

vyrobeny z mrazuvzdorného materiálu
v průměrech 33, 38, 43 a 58 cm
moderní design i barevné provedení
vhodné na zahradu i do interiéru

Jen v naš
zahradníc ich
h centrech

SUPER CEN
A
99 Kč /
3,90 EUR

KVĚTINOVÝ OBAL
COSMOS 1234květináče
Kč LOCARNO

Při výsadbě do nádob
i do volné půdy použijte
náš Zahradnický
substrát,kulatý
který koupíte
antracit
pouze v našich zahradn
ích
centrech.

• květináče v klasickém designu
• vyrobeny z mrazuvzdorného
plastu
• použitelné venku
i v interiéru

RÁSTLINY

Text a foto Pavel Chlouba

Vresovcovité
PARÁDNICE
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+

+

Pôda, zemina, substrát

G
kyslomilné organizmy, neznášajú vápnik
v pôde a dlhodobo ani v zálievkovej vode


G
potrebujú humusovitú pôdu s vysokým

obsahom organickej hmoty


G
rašelina by mala tvoriť minimálne

+

Svetlo a voda
G preferujú kombináciu dostatku svetla a vlahy
G vtienistých partiách záhrady nekvitnú
G opadavé druhy v tieni obvykle nevyfarbujú na
jeseň tak intenzívne

nadpolovičný podiel vo výsadbovej jame

Prezimovanie a odolnosť voči mrazom
G okrem niektorých druhov predávaných na jeseň pre
G
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=

krátkodobé dekorácie bývajú dobre odolné voči zime
rastliny musia byť v kondícii počas celého vegetačného
obdobia

NOVINKA
Do vresoviská si
môžete vysadiť tiež čučor
iedky,
napríklad novinku v našej
ponuke – samoopelivu
čučoriedku 'Lucky Berry
',
ktorá plodí až štyri mesia
ce.

Andromeda

(andromédka, kyhanka)

Leucothoe

Kalmia (kalmia, mamota)

Pieris

Ledum (rojovník močiarny,

– stálozelená drevina s pevnými
kožovitými listami
– výška 30 – 80 cm podľa druhu
– pestuje sa najmä pre atraktívne
listy, pred zimou sa vyfarbujú do
červených až fialových odtieňov

– nízky, široko rozložitý kríček,
výška 25 – 40 cm
– šedivozelené lístky
– kvitne na jari ružovými, veľmi
ozdobnými kvietkami
– vyžaduje mokrú, kyslú pôdu

Enkianthus

(enkiant, datyně)

– opadavý listnatý ker
– zvončekovité kvety bielej až
purpurovej farby (z jari)
– na jeseň listy žiarivo žltooranžové
Jen v naš
zahradníc ich
h centrech

SUPER CEN
A
99 Kč /
3,90 EUR

– stálozelený krík
– mladé listy ružovej, červenej
a vzácne i žltej farby
– kvety zvončekovité, v odtieňoch
bielej, ružovej a purpurovej farby
– výška rastliny sa líši od odrody –
40 – 200 cm

– veľký stálozelený ker, výška
až 400 cm
– charakteristické, miskovité kvety
rôznych farieb
– náročná drevina vhodná pre stredné
polohy, zle znáša teplé lokality

rojovník bahenní)

– drobný vzpriamený krík,
v ýška 120 – 150 cm
– drobné biele kvety v mnohých
súkvetiach, aromatické
– bahenná rastlina, musí rásť
v trvalo vlhkej pôde
– podľa najnovších výskumov ju
niektorí botanici radia medzi
rododendrony

Pre založenie vresov
iská
alebo následnú
starostlivosť si vybe
rte
z našich produktov substrátov, rašeliny,
hnojív a ďalších.
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ROSTLINY

Připravila Libor Abraham, Agarden rostliny s.r.o.
Foto Dreamstime a Flower Council

Kdo by neznal levand
uli! Typická
rostlina jižních zemí,
především
Středomoří, a hlavně
jižní
kde se pěstuje od nepa Francie,
měti.
Nádhernou záplavu fi
alko
květů a omamnou vůni vých
není asi ani
třeba připomínat. Ka
ždý
Ale věděli jste, že se lid ji známe.
ov
také dulenka, devand ě nazývá
ule, špikanard
či špikrnát?

MODRÁ

a voňavá

1

28

Levandule je rod aromatických rostlin,
které tvoří asi 30 druhů, v našich podmínkách se však pěstuje především levandule
úzkolistá neboli levandule lékařská, odborným názvem Lavandula angustifolia.
Tvoří stálezelený, postupně dřevnatějící
keřík s úzkými, stříbřitě šedými a plstnatými listy, vysoký podle kultivaru 40–80 cm
a nesoucí známé klasy vonných květů,
zpravidla modrofialové barvy. Ale nenechte se zmást, existují i kultivary kvetoucí bíle
či růžově. Velmi typická je její nezaměnitelná levandulová vůně.
Pěstovat levandule není vůbec složité, naopak se jedná o velmi nenáročné rostliny,
které nás i při minimální péči ohromí svou
nádherou a bohatým kvetením. Abychom
se mohli radovat z krásných rostlin a opojné vůně, musíme dodržet několik zásad.

DOBRÉ TIPY pro
pěstování levandule

K vyžaduje plně osluněné stanoviště
miluje lehké, spíše sušší,
K písčit
é a propustné půdy
K
K
K
K

,
nejlépe vápenité, avšak poroste
i v běžné zemině, která nebude
přemokřená
netrpí téměř žádnými chorobami
ani škůdci a bezvadně snáší sucho
i když je mrazuvzdorná, je vhodné
mladé rostliny v prvních letech
chránit přikrývkou z chvojí
každý rok v předjaří ostříhejte
keříky na velikost asi 15–20 cm
na zahradu přiláká spoustu včel
a motýlů

1 ‘Dwarf Blue‘ – kompaktní růst do cca 30 cm
se světle fialovými květy
2 ‘Hidcote‘ – jeden z nejčastěji pěstovaných
kultivarů se sytě modrofialovými květy
a kompaktnějším růstem
3 ‘Rosea‘ – velmi zajímavá odrůda
kompaktního růstu s růžovými květy
4 ‘Alba‘ – neobvyklá odrůda kvetoucí bíle
5 ‘Munstead‘ – středně
vzrůstná odrůda
se světle
modrofialovými
květy
2

Již v dávných dobách se levandule
používala v lékařství pro antiseptické a zklidňující
účinky. Dnes nachází uplatnění především při výrobě
parfémů, vonných olejů, mýdel a dalších kosmetických
přípravků. S oblibou se levandule používá do vonných polštářků,
které se vkládají do šatníků pro svou vůni, která zároveň odpuzuje
moly. Ani využití v kuchyni není zanedbatelné a je například
složkou známého provensálského koření.
Jarní období je ideální čas pro výsadbu těchto úžasných rostlin,
které si pro svou nenáročnost najdou místo v každé
zahradě. A jelikož se levandule pěstují v mnoha
zajímavých kultivarech, které se liší vzrůstem
i barvou květů, je opravdu z čeho vybírat.

5

4

3

Pro výsadbu levandul
í a jejich přihnojován
í můžete
použít speciální subs
trát a hnojivo. Substr
át je díky
speciálnímu složení do
bře propustný a vzdu
šný
a obsažený vápenec vy
hovuje nejen levandul
ím,
ale i dalším teplomiln
ým bylinkám.
Hnojivo je vyrobeno z
mouček živočišného pů
vodu
a kakaových slupek a
je obohaceno mořskou
řasou.
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DREVINY

Elegancia

Text a foto Pavel Chlouba

JAPONSKÝCH JAVOROV

žto
nespravodlivo, rastú toti e.
ku
oš
tr
o
en
m
e
oj
sv
i
al
st
nejši
Japonské javory do
vory“ by bolo o niečo pres
ja
é
jsk
zi
„á
ie
an
ov
en
m
po
ajú
aj v Číne a Kórei,
ne dreviny si stále získav
ás
kr
to
tie
že
,
m
to
na
č
Nemení to však ni
diviť, ich vlastnosti ich
u
m
čo
sa
je
e
Ni
.
ad
hr
zá
srdcia milovníkov
li milované.
predurčujú k tomu, aby bo

Acer palmatum
'Emerald Lace'

Acer palmatum
'Little Princess'
Acer palmatum
'Katsura'

Acer
shirassawanum
'Aureum'

30

Acer
circinatum

Acer palmatum
'Shaina'
Acer palmatum
'Bi-Hoo'

Acer palmatum
'Sango-Kaku'

Acer palmatum
'Dissectum Garnet'

Pestovanie
G

G
G
G
G
G
G

japonské javory majú špecifické
nároky, ktoré musíme dodržať
dobre priepustná a mierne kyslá
pôda s dostatkom humusu
vo vrchnej časti pôdy udržiavať
dostatok vzduchu
dažďová i závlahová voda musí
z povrchu pôdy rýchlo odtiecť
vprostredí so stálou vlhkosťou
môže väčšina odrôd rásť na
slnečnom mieste
žltolisté odrody bývajú citlivejšie
na priamy slnečný svit
optimálne miesto je tam, kde sa
v priebehu dňa častejšie strieda
tieň so slnkom

ale i tvaru dreviny a vzhľadu listov, ich
Za všetko môže hlavne rozmanitosť, ktorá
veľkosti či farebnosti. Vďaka tomu sa tieto
je pre ázijské javory tak typická. Zaujímavé je, že do tejto skupiny patria len tri
javory hodia i do veľkých parkov a záhrad,
pre bežné rodinné záhrady či miniatúrne
druhy – Acer palmatum, Acer japonicum
a Acer shirasawanum. Rozmanitosť prinápredzáhradky. Sú to výborné druhy pre
pestovanie bonsajov, čo je dobrá správa
ša najmä prvý a najdôležitejší z nich – Acer
i pre tých, ktorých jediná záhrada je balkón
palmatum (javor dlaňovitolistý, dlanito
listý). Práve od tohto druhu existujú desiatv panelovom dome.
ky významných kultivarov a stovky ďalších,
zberateľmi
obľúbených
foriem. Jednotlivé odrody
atu m
Ace r palm
'
m
u
javora dlaňovitolistého sú
ct
'Disse
niekedy tak odlišné, že sa
až nechce veriť, že všetky
tieto variácie pochádzajú
z jediného druhu. Javor dlaňovitolistý môže dorastať až
do 10 m, niektoré jeho odrody nedorastú ani do 100 cm.
Rozdiely medzi jednotlivými
odrodami sa netýkajú iba výšky,

Čo ešte je dobré urobiť?
nevysadzovať javory k veľkým spevneným
plochám na slnku

G
nezalievajte v horúcom počasí na listy
G pred tvarovaním alebo rezom vydezinfikovať
nožnice nad plameňom sviečky (riziko prenosu
niektorých hubových choroby)
G m
ulčujte iba tenkou vrstvičku kôry (2–3 cm)
G

atu m
Ace r palm ko'
'Beni-Mai

Ace r palm
atu m

'Shaina'

Jen v naš
zahradníc ich
h centrech

SUPER CEN
A
69,90 Kč /
2,90 EUR

Náš tip

Z našej ucelenej po
nuky japonských
javorov si
môžete vybrať rô
zne kultivary vh
od
né
pestovanie vo ve
ľkých nádobách na aj pre
terase.
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JAK NA TO

Připravila Jana Morávková
Foto iBulb

ČAS LETNÍCH CIBULOVIN &
HLÍZNATÝCH ROSTLIN

Rady pro výsadbu
letních cibulovin
  
zvolte raději větší nádoby,
V

aby měly rostliny dostatek
půdy i po prokořenění

  
vysazujte do substrátu pro
V

rostliny
Tak zvané letní cibuloviny a hlíznaté
v podzemních
svou sílu k růstu a kvetení skladují
které kvetou
orgánech ve tvaru cibulí a hlíz. Ty,
vysadit právě
koncem léta a na podzim, je třeba
, nebo do
teď – ať už do volné půdy v záhonech
orek nebo terasa
větších nádob. Jak může takový dv
ět na našich
vypadat na konci léta, můžete vid
obrázcích.

32

balkonové rostliny
  
na dně nádoby vytvořte
V
několikacentimetrovou
drenážní vrstvu z keramzitu
  
na drenážní vrstvu navršte
V
dostatečně vysokou vrstvu
substrátu
  
vrchol hlízy by měl být asi
V
20 cm pod zemí
  
nádobu podle potřeby
V
opatřete oporou, aby se
vyšší rostliny nevylamovaly
  
zalévejte dešťovou nebo
V
aspoň odstátou vodou
  
přihnojujte kapalným
V
hnojivem do konce
července, aby hlízy stačily
dobře vyzrát a úspěšně
přezimovaly

Jiřiny, mečíky, kaly, begonie nebo třeba lilie – právě teď je nabízíme v našich
zahradních centrech v řadě kultivarů,
které se liší stavbou a barvou květů
a někdy i vzrůstem. Pro výsadbu do nádob volíme spíše nižší, kompaktnější
kultivary.

DO ČEHO SÁZET?
ky nebo
Nemusí jít vždy o truhlí
netradiční
i
e
ejt
uš
květináče. Vyzko
chový javor
řešení, třeba starý ple
, pozinkovaný
(s odtokovým otvorem)
dřevěnou
kbelík, proutěný koš,
ramický
ke
rý
sta
bedýnku nebo
květináč.

Vyhrajte nad PLEVELEM

přípravek na
likvidaci plevelů
v trávnících

BOFIX

KAPUT PREMIUM



 se systémovým účinkem
 hubí jednoleté i vytrvalé plevele

 ůsobí selektivně pouze na
p
dvouděložné plevele
 obsahuje tři účinné látky
 účinná látka je rychle translokována
do vzrostných vrcholů a kořenů
 
 účinek je patrný již za několik
hodin po aplikaci
 aplikujeme max. jednou za
vegetační sezónu
 po aplikaci přípravku je možné
sekat za 3-4 dny
 
 dešťové srážky dvě hodiny po
aplikaci neovlivní účinek přípravku

totální herbicid na
veškerou nežádoucí
vegetaci

NOHEL GARDEN a. s., Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
Tel.: +420 318 533 511, E-mail: office@nohelgarden.cz

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

www.nohelgarden.cz

VELIKONOCE

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime, Nohel Garden a FloraDania

Barevné
svátky
JARA
3

2
5

4

1

34

9

6

8
10

1 Osivo pro velikonoční osení
Vysejte ho asi týden před Velikonocemi
a pravidelně zalévejte.
Cena 17 Kč / 0,60 EUR (ječmen 250 g)
2 Velikonoční svíčky nabízíme v našich
zahradních centrech v mnoha velikostech,
barvách a dekorech.
3 Pro slavnostní pohoštění najdete
v našich prodejnách široký sortiment
dekorací a doplňků.
4 „Kočičkové“ vrby jsou skutečnými
posly jara. Velmi pěkně vypadají ve větších
nádobách a skupinách.
5 Vodové obtisky pro zdobení
velikonočních vajíček,
Cena 17 Kč/0,70 EUR
7

6 Práškové barvy pro barvení
velikonočních kraslic. Barevné můžete
dále zdobit.
Ovo barvy na vajíčka, prášek, 4 barvy
cena 35 Kč / 1,40 EUR
7 Cibuloviny můžete koupit buď
rychlené pro tvorbu květinových aranžmá,
nebo řezané do vázy.
8 Macešky v praktických
multipacích. Použijte je pro výsadbu
do záhonů nebo nádob na terasu či balkon.
10pack, 79 Kč / 3,30 EUR
9 Plastová vajíčka se závěsy jsou
vhodná pro ozdobení listnatých keřů na
zahradě. Jsou nerozbitná a odolná vůči dešti.
10 Netradiční dekorace pro kraslice –
samolepky, krajky.

Uvedené ceny jsou platné pouze při konání letákových akcí.
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FLORISTIKA

Text a foto Jiřina Bajajová

VELIKONOČNÍ TRUHLÍK
Velikonoce se nesou
ích
v duchu prvních jarn
rev.
květů a veselých ba
mi
Zkuste si vytvořit sa
do
jednoduché aranžmá
ých
nádherných barevn
truhlíků, které vám
udělají určitě radost
pety
a budou zdobit para
oken vašeho domu.

G

Materiál a potřeby

G

libovolné truhlíky (my jsme
použili záměrně pestré barvy),
rychlené cibuloviny a petrklíče,
šedá aranžovací hmota, pár
větviček vrby jívy, mech, drobné
dekorační předměty

G

Rychlené cibuloviny, petrklíče, případně
jiné kvetoucí rostliny (sedmikrásky,
macešky apod. podle nabídky
zahradního centra) nevyndávejte
z květináčků, umístěte je do truhlíku
tak, jak jste si je koupili.

Prostor v truhlíku pokryjte
mechem (můžete použít i kůru,
kamennou drť, keramzit…)
tak, abyste zakryli prázdná
míst a zamaskovali květináče
i aranžovací hmotu.
A teď už záleží na vaší
fantazii, jak truhlíky
dozdobíte. Můžete přidat
kraslice, březové větvičky,
borůvčí, jívu, prostě co se
vám líbí. Vše zapíchejte do
aranžovací hmoty.

G

36

Do středu truhlíku umístěte
jako výplň aranžovací hmotu.
Po stranách by vám mělo zbýt
místo pro umístění živých
rostlin.

Hotové truhlíky usaďte na okenní parapet.
Nezapomeňte občas zalít. Pokud by hrozily
silnější mrazy, přeneste truhlíky raději na noc
dovnitř, aby mráz rostliny nepoškodil.

Květináče pro
dům i zahradu

Calliope®! Die Geranie für einen
arbenfrohen Sommer 2020
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BOHATŠÍ KVETENÍ
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in diena konci
Erdestonku
gibst. anebo ustřihněte zahradními nůžkami.
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Rostlina se tak nebude vysilovat a všechnu
energii dá do nových poupat.

Unter www.Calliope.Flowers, erfährst Du noch mehr über Calliope®.

Folge uns auf

CalliopeFlowers
#CalliopeMeinLeben

Folge uns auf

Květinové truhlíky LIVING

20.02.20 11:45
CalliopeFlowers

#CalliopeMeinLeben

• vyrobeny z kvalitního plastu
• jednoduchý a moderní tvar
• pro pěstování pokojových květin i letniček
• vhodné na okenní parapety i do zahrady
• délka 30 a 39 cm, šířka a výška 13 cm

KVĚTINOVÝ OBAL
COSMOS 1234 Kč

• I když jste použili substrát s hnojivem,
nezapomeňte přihnojovat s každou zálivkou.
Rostliny Calliope® mají velký počet listů a květů,
proto potřebují bohatou výživu.

Traumgarten_2020_210_280+5.indd 1

Více informací a další špičkové odrůdy najdete na
www.gardenstar.cz

kulatý antracit

APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU

20.02.20 11:45

POKOJOVKY

Text Jana Morávková
Foto Giromagi a Scheurich
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zejména moderní interiér
Kaktusy původně pocházejí z amerických kontinentů,
dnes se ale s mnohými z nich potkáme v nejrůznějších
zemích celého světa. U nás patří k často pěstovaným
okrasným rostlinám pro svůj exotický vzhled a také pro
krásu květů a tvarů.

Péče o kaktusy a sukulenty
G rostou od jara do podzimu, zimu

Náš tip

musejí přečkat ve vegetačním klidu
G od června do října mohou být venku
G vinteriéru ideální stanoviště na
okně, kam svítí alespoň část dne
slunce
G zaléváme jen v teplých týdnech
zhruba od dubna do října
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V nabídce našich
zahradních center
nyní najdete kolekci
vybraných druhů
krásně kvetoucích
kaktusů i nenáročných
sukulentů.

nejvhodnější je měkká čistá dešťová
voda
G zaléváme shora i do podmisky,
aby půda v květináči nasákla
i ke kořenům
G některé druhy mají specifické
nároky, informujte se proto u našich
prodavačů
G

INTERIÉR

Připravila Jana Morávková
Foto Javado a Flora Dania

10 NEJLEPŠÍCH
pokojových rostlin

pro home office

Tyto rostliny
zvyšují vaši
koncentraci a cítí se
jako doma na místě
s menším množstvím
denního světla.
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1

Pokojové rostliny

2

pohledově zpříjemňují pracovní prostředí
Fstimulují
kreativitu a přispívají
Fk lepšímu soustředění

4

 

3

čistí vzduch a zbavují ho řady
Fkarcinogenních
látek

produkují kyslík
Fodpařováním
Fvzduchu vody zvyšují vlhkost

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Scindapsus
Sansevieria
Hedera
Zamioculcas
Epipremnum
Spathiphyllum
Aglaonema
Philodendron
Asplenium
Calathea

9
6
7

10
8

Vitality komplex pro všechny druhy kvetoucích
i nekvetoucích pokojových rostlin. Obohacuje
substrát o přírodní látky, které posilují kondici
rostlin, a regeneruje oslabené a poškozené rostliny.

Sviluška STOP – dlouhodobě působící kontaktní
přípravek s hloubkovým účinkem proti sviluškám.
Lesk na listy ve spreji zvyšuje dekorativní vzhled
pokojových rostlin. Zároveň působí preventivně
před napadením rostlin škůdci.

Náš tip

PRO PÉČI O POKOJOVÉ
ROSTLINY DOPORUČUJEME:
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SEZNAM PRODEJEN

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Česká republika

Slovensko

DIKÉ spol. s r.o.

Marian Janků – Arboretum Šmelcovna

Agroservis Stupava

www.dike-centrum.cz

www.smelcovna.cz

www.agro-servis.sk

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

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

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

GardenMarket s.r.o.

Školky Montano spol. s r.o.

HadzimaPlant, s.r.o.

www.gardenmarket.eu

www.skolky-montano.cz

www.hadzimaplant.sk

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

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

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

Hortiscentrum s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

www.hortis.net

www.zahradnictvi-jelinek.cz

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

Isola Bella s.r.o.

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

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

Hortiscentrum s.r.o.

Zahradní a parková spol. s r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

www.hortis.net

www.zahradaml.cz

www.sujan.sk

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

www.isolabella.sk

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

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

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Zahradní centrum Cílkovi

SLOVFLÓRA, s.r.o.

www.jinazahrada.cz

www.zacen.cz

www.slovflora.sk

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

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

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

www.jinazahrada.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.zahradnictvomh.sk

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

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

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

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 901 781 266

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

www.royal-garden.sk

www.parkon.cz

Mladá Boleslav

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

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

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Zahradní centrum Parkon

Příšovice

Záhradníctvo Horváth
www.zahradnictvomh.sk

www.zahradapocernice.cz

www.malinkovic.cz

Mariánské
Lázně
Hořovice

Záhradníctvo Horváth

Zahradní centrum Horní Počernice

Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

Veltrusy
PRAHA

Zahradní centrum Dubany s.r.o.
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290

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

Chabařovice

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

Pardubice
Čáslav

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

www.zahradnictvosadex.sk

Boskovice
Dolný Kubín

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

facebook.com/zahradnicentra.cs

|

Banská Bystrica
Dobrá Niva
Levice
Žitavce

www.zahradnicentra.eu
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Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 903 503 294

www.zahradnictvovano.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva,
(GPS: N 48°27'47.3 ; E 19°05'53.0)
Tel.: +421 905 240 520

www.zdn.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.

Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica
(areál Stavivá Garaj s.r.o.)
Tel.: +421 907 860 059

www.zdn.sk

Zatočte se smutnicemi
v interiéru
Obtěžují vás malé černé mušky, poletující kolem květináčů s pokojovými rostlinami? Nezoufejte, máme pro
vás řešení v podobě FLORIA Kapalného hnojiva na pokojové rostliny. Jedná se o speciální formu výživy
obsahující aromatické látky, které omezují výskyt mušek – smutnic v interiéru. Je vhodná pro všechny doma
pěstované rostliny. Po několika aplikacích hnojiva dojde k úplnému vypuzení mušek z interiéru. Abyste se
nemuseli obávat jejich další invaze, používejte hnojivo již jen preventivně, a to 1x za měsíc. Tento jedinečný
přípravek také omezuje tvorbu nevzhledných plísní na povrchu substrátu a navíc příjemně provoní váš interiér
vůní citrusů.

www.ﬂoria.cz

