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LETNÍ POHODA
NA ZAHRADĚ

NEVYHAZOVAT,
OSÁZET…!

TRVALKOVÝ
ZÁHON
JAKO ZE STŘEDOMOŘÍ

LÉTO &
LIMONÁDY
PATŘÍ DOHROMADY

Zahradní
spíž OTEVŘENA

Z AKČNÍ NABÍDKY
našich zahradních center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

LATNATÉ HORTENZIE

BLÝSKAVKA

(Hydrangea paniculata)

(Photinia)

Keř či menší strom s tuhými zelenými listy, které jsou
při rašení velmi nápadně červené nebo oranžové (podle
druhu a kultivaru). Rostlina je stálezelená, před zimou je
proto třeba důkladně zalít. Dobře snáší řez, často se proto
používá i pro výsadbu jednodruhového živého plotu.

G
G
G
G
G

nevyžaduje kyselou půdu
kvete na letošních výhonech (odolnost vůči mrazu)
jako solitér i do živých plotů
květy smetanové, později světle růžové
kvete od poloviny prázdnin do konce léta

Komule Davidova

(Buddleja davidii)

Možná ji znáte spíše pod lidovým označením
motýlovník či motýlí keř, který odkazuje
na schopnost květů komule přitahovat
uprostřed léta nejen motýly, ale i včely
a další hmyz. Někdy namrzá, spolehlivě
však obráží. Pro bohaté kvetení
a kompaktní tvar provádíme řez
brzy na jaře.

2

BLAHOVIČNÍK
(Eucalyptus gunnii
‚Cagire‘ AZURA)

G rychle rostoucí keř, výška kolem 4 m
G modře stříbřité stálezelené listy
G plné slunce, vlhko, nesnáší holomrazy

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a FloraDania
Obrázky jsou pouze ilustrační.

PŮDOPOKRYVNÉ
ROZCHODNÍKY
(Sedum)

Hledáte-li nenáročnou rostlinu, která na slunném místě rychle
vytvoří půdní pokryv, doporučujeme nízké rozchodníky. Existuje
množství druhů a kultivarů lišících se barvou, velikostí listů, tvarem
i barvou květů (lákají včely). Hodí se také do skalek, zídek a na
zelené střechy. Prodáváme je v multipacích za výhodnou cenu.

NETŘESKY
(Sempervivum)

G

G bujně se rozrůstající skalnička
různé tvary listů i jejich barvy, vždy ve tvaru hvězdice
G suché a velmi dobře odvodněné stanoviště
(zídka, suťový záhon, skalka, střecha)
G nesnáší zimní vlhkost

G ideální do suchých panelákových
bytů a na slunné parapety

G kvetoucí i nekvetoucí
G bohatý výběr druhů, tvarů a velikostí
G vhodné pro každého, kdo nemůže
o pokojové rostliny intenzivně
pečovat

RUJ VLASATÁ
(Cotinus coggygria)

nenáročný větší keř, snáší jakékoliv podmínky kromě
dlouhodobého mokra
G na začátku léta tvoří vlasaté květenství
G listy podle odrůdy zelené, temně červené
nebo zlatožluté
G v případě potřeby lze na začátku jara zkrátit
asi o třetinu

G

Interiérové kaktusy
a sukulenty
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UŽÍVAT LÉTO

plnými doušky
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Posviťte si →
Každá správná zahradní party se protáhne až do
večera. Romantické posezení při svíčkách nemusí
být vždy bezpečné, zkuste proto plameny nahradit
solárními svítidly. V našich zahradních centrech
máme na výběr produkty v různých designech, takže
si můžete vybrat přesně takové, které se do vaší
zahrady bude hodit nejlépe.

Budiž oheň ↓
Pro podpálení grilu nebo zahradního táboráku nabízíme nejen tradiční dlouhé
krbové zápalky pro ty, kdo dokážou zažehnout oheň bez moderních pomůcek,
ale i tekuté, gelové či přírodní podpalovače, které pomohou
plamenům k životu přece jen spolehlivěji. Pro zapalování svíček
jsou zase výbornou pomůckou plynové zapalovače
s prodlouženým krkem.

↑ Zaplašte komáry svíčkou
Venkovní svíčky pro klidné letní večery bez
obtížného hmyzu obsahují vůni Citronella
s repelentním účinkem proti komárům. Nádoba je
skleněná nebo keramická z kvalitního panenského
jílu s vyšším obsahem železa, díky čemuž je
terakotové zabarvení červenější.

↑ Sklizeň z terasy

↑ Křišťálová voda v bazénu
Máte na zahradě bazén? Pak se neobejdete bez
bazénové chemie, s níž udržíte vodu průzračnou
po celou koupací sezónu. V našich zahradních
centrech nabízíme komplexní řadu přípravků
značky Laguna a ProBazén pro péči o bazénovou
vodu od jara až do podzimu.

Ve větších nádobách na terase či balkoně
lze úspěšně pěstovat nejen sloupovité
ovocné stromy, ale také stáleplodící jahody
nebo drobné ovoce. Všechny tyto rostliny
si vystačí s větší nádobou za předpokladu,
že je budeme nejen dostatečně zalévat, ale
také hnojit více, než kdyby rostly v záhonu.
Pro ochranu užitkových druhů rostlin proti
savým škůdcům doporučujeme přípravek
Rock Effekt založený na přírodních
účinných látkách, podobně jako Bylinková
směs na plísně, která se připravuje snadno
vyluhováním čajového
sáčku s bylinkami.

Dekorace
jako detail
Drobné závěsné či
zapichovací dekorace
oživí květinovou výzdobu
v truhlících a nádobách
na terase či na balkoně.
Vhodné jsou zejména
do trvalých rostlinných
výsadeb, které právě
nekvetou, využít je však
můžete i pro ozdobu
nápojů či drobného
občerstvení.
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↑ Jedna násada, spousta nástrojů
Máte málo místa v zahradním domku? Pořiďte si sadu nářadí a nástrojů
Fiskars z řady QuikFit. Stačí jen jedna násada, na niž snadno a pohodlně
připevníte koncové nářadí, které právě potřebujete – od smetáku přes
koště, hrábě, motyku, plečku nebo lopatku.

↑ Zahrada
pro děti
Velká sada Gardenico Kids pro malé zahradníky
obsahuje vše potřebné pro pěstování bylinek
a dalších rostlin. Součástí setu je dětské
nářadí, sada mini truhlíků, dva druhy květináčů
a podmisky. Děti jistě také ocení přiložené
samolepky a hravý návod na pěstování rostlinek.

← Designová lopatka
Zelená lopatka z kvalitního
pevného plastu je vhodná pro nabírání
substrátu a dalších sypkých materiálů.
Oceníte ji při sázení květin do záhonů
i truhlíku, přesazování pokojovek nebo třeba
míchání vlastního substrátu.

↑ Terasa
bez mravenců
Spíše než vážné nebezpečí představují mravenci na terase
nepříjemnost spojenou s jejich lezením po stolech a občerstvení.
Zbavit se jich můžete různými prostředky od značky BROS – posypem
práškem nebo granulemi, sprejem nebo postřikem. V interiéru je
vhodná nástraha na mravence – plastová krabička, do níž se aplikuje
přípravek, který mravenci odnesou do hnízd a který je zahubí.

← Lapač vos a much
↑ Ruční nářadí
Malé ruční nářadí Fiskars, jako jsou lopatka, kypřící hrabičky, motyčka
nebo vidlička, je ideální pro balkonové zahradníky, kteří si s ním vystačí
při veškeré péči o truhlíky a osázené nádoby. Vhod však přijde i na
zahradě při pletí, sázení a přesazování a dalších zahradních pracích.
Vyrobeno je z lehkého materiálu FiberComp odolného vůči korozi.
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Lapač vos BROS s tekutým
přípravkem slouží k chytání
vos a much v místnosti. Hmyz
přilákaný zápachem přípravku
pronikne otvory v dolní části
nádobky dovnitř, její konstrukce
jim ale znemožní návrat ven.

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv

↑ Fazona pro trávník
Ergonomické nůžky Fiskars pro zastřihávání trávníku
a malých větviček živých plotů ocení zejména detailisté,
kteří potřebují mít každý okraj přesně zarovnaný. Kromě
ručního modelu lze využít i teleskopické nůžky, s nimiž lze
pracovat bez předklonu a ohýbání zad.

↑ Trvalý květinový efekt
Samozřejmě že k létu na balkoně patří letničky hýřící všemi možnými
barvami, ale co když se nám prostě každý rok nové rostliny vysazovat
nechce? Pak přijdou ke slovu trvalky – řada z nich je ozdobná nejen
květem, ale i listy a péče o ně je přece jen jednodušší. Přijďte si k nám
vybrat – poradíme vám vhodné druhy a vybereme s vámi i vhodné nádoby.

← Malé vodní prvky
I na balkon či terasu se vejde nádoba s vodou
doplněná méně vzrůstnými vodními
rostlinami. Může to být dřevěný džber,
stará kovová vanička nebo třeba
větší skleněná mísa – záleží na stylu
a prostorových možnostech. Rostliny
vysaďte do koše pro vodní rostliny,
usnadní vám údržbu. Větší moderní
terase bude slušet živá voda
v podobě kaskády nebo fontány.

↑ Pro jistý krok
Solární lampičky umožní snadnou orientaci
v noční zahradě. Stačí je zapíchnout
do trávníku nebo do okrajů záhonů
a vytyčit jimi cestu. Nabíjejí se pouze
denním a slunečním světlem, elektřina
a ani baterie nejsou třeba.

← Univerzální kelímek
Plastový kelímek s vnitřní odměrkou využijete v domácnosti nebo na
zahradě. Snadno s jeho pomocí odměříte potřebné množství tekutiny,
použít ho můžete i na rychlé zalévání rostlin v květináčích.
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LÉTO A LIMONÁDY
PATŘÍ DOHROMADY
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KDO BY V PARNÉM LETNÍM DNI
NEZATOUŽIL PO SKLENCE OSVĚŽUJÍCÍHO
NÁPOJE? DOSPĚLÍ MOŽNÁ SÁHNOU PO
PIVU NEBO VÍNU, ALE CO DĚTI, ŘIDIČI
A ZAPŘÍSÁHLÍ NEPIJÁCI? NEJEN PRO NĚ
MÁME V NABÍDCE NAŠICH ZAHRADNÍCH
CENTER PŘIPRAVENU ZÁSOBU SIRUPŮ
VHODNÝCH PRO PŘÍPRAVU OSVĚŽUJÍCÍCH
LETNÍCH LIMONÁD. NAPLŇTE SKLENKU
LEDEM, ZALIJTE HO SIRUPEM, DOPLŇTE
JEMNĚ PERLIVOU VODOU A OZDOBTE
OVOCEM NEBO MÁTOU – A NA SVĚTĚ
MÁTE SKVĚLE CHUTNAJÍCÍ, CHLADIVÝ
NÁPOJ, KTERÝ MOŽNÁ LECKDO VYMĚNÍ
I ZA OROSENOU DVANÁCTKU...

↑ Ledové džbánky
SONNENTOR

V originální receptury osvěží
↑ Biosirupy SONNENTOR

V obsahují vysoký podíl ovocné šťávy, koření a bylin
V bez přidaného cukru – slazené pouze jablečným nebo hruškovým koncentrátem
V na výběr z ovocných chutí, léčivých bylin a méně tradičních příchutí (chai, punč)
8

i za nejteplejšího počasí
 sáček
stačí zalít studenou
V
vodou a nechat dostatečně
dlouho luhovat
V biologicky likvidovatelný
sáček vyrobený z cukrové
třtiny

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime, Kitl a Sonnentor

↑ Syroby Kitl

V poctivé bylinné a ovocné sirupy
V celá řada příchutí
V skvělé na přípravu domácích limonád,

osvěžujících nealkoholických i alkoholických
koktejlů, ale také horkých nápojů

← Kitl Syrob Okurka BIO

V unikátní BIO okurkový sirup
V vyroben v České republice z okurek
v BIO kvalitě
V nejlepší je pro přípravu domácích
osvěžujících limonád

Kitl Syrob Růžový květ →

V
V

NOVINKA vyrobená s použitím
unikátní konzervace silice
z růžových lístků
neobsahuje žádné konzervanty
V po růžích chutná i voní

SAMO DOMO:
LIMONÁDY Z KVĚTŮ
SVĚŽÍ A ŘÍZNÉ LIMONÁDY SI
MŮŽETE ZKUSIT VYROBIT TAKÉ SAMI
Z JAKÝCHKOLI JEDLÝCH BYLINEK
ČI ROSTLIN, RESP. JEJICH KVĚTŮ.

Připravte si:
třílitrovou skleněnou lahev od okurek
150 g cukru
vymačkaný a rozkrájený citron
7 g čerstvých kvasnic (zajistí šumivost)
dvě hrsti aromatických a zaručeně
jedlých květů
V části vody nejprve rozpusťte cukr a droždí,
přidejte citronovou šťávu a rozkrájenou kůru,
květy a dolijte zbytek vody. Sklenici uzavřete
tak, aby z ní mohl unikat vzduch, dejte na
dva dny na teplé místo a občas promíchejte.
Poté přes husté síto přeceďte, zbytky
květů vymačkejte a přelijte do lahví. Lahve
neplňte až po okraj a dejte do chladu na pár
dní prošumět. Po třech dnech je už limonáda
ostřejší, po týdnu je v ní i alkohol. Pozor,
dobře prokvašená limonáda se nehodí pro děti
a řidiče!
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

VYROBTE SI
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Poh

da

dě

Z KUCHYNĚ

na za

h

vlastní pesto

JEDNOU ZE ZÁKLADNÍCH POCHUTIN ITALSKÉ KUCHYNĚ JE PESTO,
ZELENÁ OMÁČKA TRADIČNĚ PŘIPRAVOVANÁ Z BAZALKY, ALE
I Z JINÝCH BYLINEK. POUŽÍVÁ SE JAKO STUDENÁ DOPLŇKOVÁ
OMÁČKA ZEJMÉNA NA TĚSTOVINY NEBO BRAMBOROVÉ NOKY,
ALE HODÍ SE I PŘI GRILOVÁNÍ MASA ČI ZELENINY, PŘI PŘÍPRAVĚ
SENDVIČŮ, SALÁTŮ NEBO TŘEBA RIZOTA. PŘI JEHO
PŘÍPRAVĚ MŮŽETE ZPRACOVAT VŠECHNY BYLINKY,
KTERÉ SI V LÉTĚ VYPĚSTUJETE, ALE
I ZELENÉ ZBYTKY, KTERÉ BY JINAK
SKONČILY NA KOMPOSTU, NAPŘÍKLAD
NAŤ MRKVE, ČERVENÉ ŘEPY NEBO
ŘEDKVIČEK. PŘÍPRAVA JE PŘITOM VELMI
JEDNODUCHÁ A EFEKT DOKONALÝ!

Z čeho lze pesto vyrobit:

h bazalka, medvědí česnek
h máta, petrželka, koriandr, mangold
h nať mrkve, řepy, kadeřávku, mangoldu, ředkviček
h cuketa, rajčata, paprika, houby (před zpracováním
h

nasucho opéct)
rukola, polníček, špenát

CO BUDE POTŘEBA

50 g hlavní suroviny (bylinky, zelenina)
50 g ořechů nebo semínek (tradičně piniových)
50 g strouhaného parmazánu (nebo sýra
podobného typu)
2 stroužky česneku (nemusí být)
100 ml oleje lisovaného za studena (olivový,
slunečnicový, panenský řepkový)

JAK NA TO

Všechny přísady kromě sýra rozmixujeme
v mixéru, robotu se sekacím nástavcem nebo
pomocí ponorného mixéru nahrubo, přidáme sýr
a promícháme – a je hotovo! Výsledná hmota by
neměla tvořit suchou drť ani jemnou kaši, spíše
hrubší pastu. Podle toho lze přidat nebo naopak
ubrat olej.
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Jak pesto uchovávat:
Čerstvé pesto vydrží v lednici zhruba týden, větší zásobu si můžete zamrazit
například ve formě na muffiny a rozmrazit vždy jen malou část.

POHODA NA ZAHRADĚ

o

da

ra

Poh

JSOU MEZI NÁMI LIDÉ, JIMŽ JE LÍTO VYHAZOVAT STARÉ
VĚCI. KDYŽ SE ZAMĚŘÍME NA ZAHRADU, MŮŽE JÍT O STARÉ
KVĚTINÁČE, PROUTĚNÉ KOŠE, HLINĚNÉ ČI KOVOVÉ HRNCE,
DŽBERY, LAVORY… ZVLÁŠTĚ NA VENKOVĚ SE TAKOVÝCH
NÁDOB NAJDE DOST. ZKUSTE JIM DÁT JEŠTĚ DRUHOU (NEBO
POSLEDNÍ) ŠANCI, NAJDĚTE PRO NĚ MÍSTO, KTERÉ JIM
BUDE NA ZAHRADĚ NEBO NA TERASE SLUŠET, A VYSAĎTE
DO NICH PÁR ROSTLIN, TŘEBA TAKOVÝCH, KTERÉ VÁM ZBYLY
PO OSAZOVÁNÍ TRUHLÍKŮ. A VŮBEC NEVADÍ, ŽE BUDOU
NÁDOBY PRASKLÉ, DĚRAVÉ NEBO PROREZLÉ… NAOPAK!
UŠETŘÍTE SI PRÁCI S VYRÁBĚNÍM ODTOKOVÉHO OTVORU,
KTERÝ JE PRO VÝSADBU DO KAŽDÉ NÁDOBY NUTNÝ.

dě

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a PRO VOBIS

na za

h

NEVYHAZOVAT,

osázet…!

PÁR TIPŮ PRO VÝSADBU
DO STARÝCH NÁDOB

• n ezapomeňte na drenážní
vrstvu, udrží kořeny v suchu
• proutěné koše vystelte fólií, aby
se proutí nerozmáčelo
• plechové nádoby oživí barevný
nátěr, třeba zbytkem barvy

CO VYSADIT DO STARÝCH NÁDOB?
cibuloviny, na jaře třeba rychlené ze zahradního centra
bylinky
 
skalničky a sukulenty (nenáročné na závlahu)
 
„venkovské“ letničky – muškáty, afrikány, begonie
 
„plevele“ – třeba sedmikrásku nebo pampelišku

V
V
V
V
V
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o

TRVALKY,
1

které neuschnou

TAKÉ BYSTE SI RÁDI VYZDOBILI TERASU ČI BALKON ŽIVÝMI ROSTLINAMI, ALE VÍTE, ŽE PROSTĚ
NEMÁTE ČAS NA JEJICH ZALÉVÁNÍ? NEBO ČASTO CESTUJETE A NENÍ NIKDO, KDO BY SE V DOBĚ VAŠÍ
NEPŘÍTOMNOSTI O ROSTLINY POSTARAL? ZKUSTE TO SE SUKULENTY NEBO SE SUCHOMILNÝMI
SKALNIČKAMI. NEPOTŘEBUJÍ PRAKTICKY ŽÁDNOU PÉČI, PROTOŽE JSOU ZE SVÝCH DOMOVIN NA
OBDOBÍ SUCHA ZVYKLÉ, A VYSTAČÍ SI JEN S OBČASNÝM DEŠTĚM. NAOPAK JIM PŘÍLIŠ VLÁHY ŠKODÍ,
PROTO JE TŘEBA PŘI JEJICH VÝSADBĚ MYSLET NA ODVOD VODY Z NÁDOBY A DRENÁŽNÍ VRSTVU,
KTERÁ UDRŽÍ JEJICH KOŘENY V SUCHU. URČITOU NEVÝHODOU MŮŽE BÝT, ŽE JDE O ROSTLINY
VĚTŠINOU MALÉ A NE VŽDY VÝRAZNĚ KVETOUCÍ, ALE SVÉ KOUZLO MAJÍ I RŮZNÉ ODSTÍNY ZELENÉ
NEBO TVARY A STRUKTURY.
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ra

Poh

da

dě

POHODA NA ZAHRADĚ

na za

h

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a FloraDania

Netřesky,
rozchodníky
a některé další
sukulenty nabízíme
právě nyní v multipacích
za výhodné
ceny.

Netřesk střešní dostal
své jméno podle toho, že roste
na rozpálených střešních taškách
a dnes se hojně využívá při realizaci
střešních zahrad, protože vydrží opravdu
všechny nástrahy počasí. Další jeho výhodou
je, že netrpí žádnými nemoci ani
škůdci. Ideální je jeho využití do
výsadbových mís, skalek, ale
také třeba na hroby.

Zahradník
radí:
Ing. Milan Vařák

GardenMarket s.r.o.
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← Olivovník (Olea europaea)

G nenáročný na závlahu, snese
i dlouhodobé sucho

G šedozelené, tuhé listy, stálezelený
G dobře snáší tvarování řezem
G snese i první podzimní mrazíky

OBDIVUJEME JE PŘI CESTÁCH NA LETNÍ DOVOLENOU A JEJICH
PESTRÉ KVĚTY SE NÁM LÍBÍ NATOLIK, ŽE ASPOŇ NĚKTERÉ
Z NICH ZKOUŠÍME PĚSTOVAT I U NÁS. VĚTŠÍ NÁDOBOVÉ ROSTLINY
PŮVODEM ZE STŘEDOMOŘÍ JSOU ALE CHOULOSTIVÉ KRÁSKY,
NA ZIMU JE PROTO MUSÍME PŘESTĚHOVAT DO CHODBY ČI
NEVYTÁPĚNÉ GARÁŽE. ANI TO NÁS ALE NEODRADÍ, PROTOŽE ZA
TROCHU PÉČE SE NÁM ODVDĚČÍ ZÁPLAVOU BAREVNÝCH KVĚTŮ.
A KDYŽ SI POD ROZKVETLÝM HOŘCOVÝM STROMKEM NEBO
OLEANDREM ROZLOŽÍTE LEHÁTKO, BUDETE SI V LÉTĚ PŘIPADAT
JAKO POD ŘECKÝM NEBO ITALSKÝM NEBEM…

↑ Oleandr (Nerium oleander)

G stálezelené keře s jednoduchými

i plnými květy mnoha barev
G starší rostliny jednou za tři až
čtyři roky přesadit
G v době květu pravidelně zalévat
a přihnojovat (substrát stále vlhký)
G celá rostlina je jedovatá

← Mračňák (Abutilon)

G keř nebo menší stromek (lze snadno
tvarovat)

G zvonkovité velké květy mnoha barev
G ideální polostinné stanoviště
G přezimuje na světlém stanovišti
při teplotě do 20 ºC

14

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

Hořcový stromek (Solanum) →

G

snadno vypěstovatelný stromek (jako keř je nevzhledný)
G rychle roste, na jaře hluboce seříznout
G tvoří menší zvonkovité kvítky fialové
nebo bílé barvy se žlutým středem
G kvete celé léto

← Olověnec ouškatý, mlékosed
(Plumbago auriculata)

G velmi efektní stromek nebo keř
G květy světle až blankytně modré
G plné slunce, pravidelná zálivka
G na jaře silně seříznout, rychle obráží

Tyto teplomilné
rostliny nabírají na své
kráse především svým věkem.
Jedná se o oblíbené rostliny, které
si naši zákazníci kupují na své
terasy a balkony, protože kvetou
prakticky celé léto a jejich
oslnivá krása každého
uchvátí.

Zahradník
radí:

Mgr. Jaroslav Malinkovič
Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

← Mandevila (Sandevilla splendens)

G pěstuje se jako popínavá rostlina (vyžaduje oporu)
G sytě zelené, kožovité listy
G velké nálevkovité květy pestrých barev
G citlivá na nízké teploty (přezimovat při cca 10 ºC)

Rozmarýn (Rosmarinus) →
velmi aromatická dřevitá bylina (ideální pro
přípravu grilovaných nebo pečených mas)
G kvete drobnými modrými kvítky
G nenáročný na vláhu, vydrží i sucho
na chráněném stanovišti v teplejších oblastech
přezimuje i venku

G

G
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PŘI CESTÁCH DO OBLÍBENÝCH PRÁZDNINOVÝCH LOKACÍ ČASTO
ZATOUŽÍME PO TOM MÍT KOUSEK LETNÍ POHODY I V BLÍZKOSTI
SVÉHO DOMU. POSLEDNÍ ROKY S NEDOSTATKEM DEŠTĚ NÁS
VEDOU K VÝBĚRŮ ROSTLINNÝCH DRUHŮ, KTERÉ TAKOVÉ
PODMÍNKY VYDRŽÍ. PATŘÍ K NIM MIMO JINÉ TRVALKY PŮVODEM
ZE STŘEDOMOŘÍ, KTERÉ SE U NÁS DOSTATEČNĚ AKLIMATIZOVALY
A BEZ PROBLÉMŮ VYDRŽÍ I NAŠE ZIMY.

Tři dobré rady pro pěstování
• vysazujeme do dobře propustné, nejčastěji zásaditější půdy
• ideální je stanoviště chráněné před průvanem a zimními větry
• plné slunce zajistí bohaté kvetení a kompaktní trsy

↑ Máčka (Eryngium)

V různé druhy s odlišně tvarovanými květenstvími
V stříbřitě modrá nebo sivozelená barva květů a lodyh
V atraktivní pro včely a motýly
V doporučujeme E. planum, E. alpinum, E. bourgatii
nebo E. × zabelii

↑ Pryšec (Euphorbia)

V řada velmi atraktivních druhů s exotickým vzhledem
V Euphorbia characias ssp. wulfenii – nižší, jeden z nejhezčích
V Euphorbia griffithii ´Dixter´, ´Fireglow´– vyšší, vzpřímené
V

stonky, oranžové květy
Euphorbia × martinii – nižší, brzy zjara kvetou

← Kalokvět (Agapanthus)

V nádobová rostlina, musí přezimovat v bezmrazém prostoru
V rostliny z novějšího šlechtění (Neuseeland-Hybriden)
snesou i mrazy, ale mladší musí být přezimovány
v bezmrazém prostoru (v mé zahradě letos přežívají svou
první zimu tříleté rostliny)

16

Připravila Renata Pešičková, PERENY
Foto Dreamstime

Paznechtík (Acanthus) →
velmi zajímavé růžice listů
s hlubokými úkrojky
V až metr vysoký stvol
s růžovobílým květenstvím
V Acanthus hungaricus
dobře přezimuje (na rozdíl od
Acanthus mollis)

V

↑ Mavuň (Centranthus)

V
V
V

podle kultivaru růžovočervené nebo bílé květy
šíří se samovýsevem, stěhuje se po zahradě
kvete celé léto

← Juka (Yucca)

V úzké mečovité listy

s vláknitými okraji,
stálezelené
V nádherné smetanové
zvoncovité květy na stvolu
vysokém až 180 cm

← Svícník (Gaura) →

V doplněk středozemní kompozice, původem z prérií
V spolehlivě přezimují druhy se zelenými listy (druhy

červenolisté jsou choulostivé, pěstují se jako letničky)
V často se vysazuje do truhlíků společně s letničkami,
protože kvete celé léto a okrasné
jsou i barevnéí listy

Nezapomeňte také na středozemní bylinky,
z nichž většina také krásně kvete –
například levandule, rozmarýn, šalvěj,
mateřídouška či tymián. Všechny uvedené
rody jsou u nás stálezelené a vytvářejí
příjemnou kostru záhonu.
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LEVANDUĽOVÉ
ZAUJÍMAVOSTI
 V LEVANDULE SA OD PRADÁVNYCH ČIAS POUŽÍVALI
AKO VÝZNAMNÁ LIEČIVÁ A AROMATICKÁ BYLINA SO
ŠIROKÝM SPEKTROM VYUŽITIA. AKO NAJDÔLEŽITEJŠÍ
SA JAVÍ DRUH LEVANDUĽA ÚZKOLISTÁ (Lavandula
angustifolia), NIEKEDY OZNAČOVANÁ AKO
LEVANDUĽA LEKÁRSKA. MÁ BLAHODÁRNE ÚČINKY NA
NERVOVÝ SYSTÉM, UVOĽŇUJE A RELAXUJE.
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Připravil Pavel Chlouba
Foto Dreamstime a autor

Levanduľový esenciálný olej má silný
antibakteriálny účinok. Ľudia, ktorí pracovali
v stredoveku s levanduľovým olejom
(napríklad pri výrobe rukavíc), vykazovali
veľmi vysokú odolnosť proti morovej nákaze.
I mnoho ďalších druhov levandulí má využitie
v ľudovom liečiteľstve, ale ich význam je
hlavne lokálny.

V

Levanduľa úzkolistá sa pestuje pre
okrasu i pre rôzne praktické účely. Je
silne medonosná a poskytuje potravu
včelám i čmeliakom. Zväzky sušených
kvetov levandulí sa umiestňujú v ľudských
príbytkoch pre odpudenie niektorých
druhov hmyzu i hlodavcov

V

Levanduľa sa pestuje výhradne v chudobné, kamenité a dobre
priepustné výhrevné pôde. V pôdach bohatých na živiny raste
bujne, ale obsah aromatických látok býva v rýchlo narastených
rastlinách nižší.
Životnosť levandule sa dá predĺžiť pravidelným rezom v lete po
zbere kvetov či po odkvitnutí. Najmä v oblastiach s pravidelnou
snehovou pokrývkou je dôležité udržiavať kríčky kompaktné
a pevné. Inak sneh dokáže takmer nevratne zdeformovať tvar
levandulí tak, že prestanú byť atraktívne.

Levanduľovou vôňou sa aromatizuje
cukor, ocot aj víno, dochucuje sa ňou
džem, zmrzlina, polievky aj šaláty. Môže
byť lákavé to skúsiť, ale vždy treba mať na
pamäti, že levanduľové príchute sú veľmi
silné a že je treba s nimi pracovať v malých
dávkach.

V

Za krásou levanduľových plantáží sa
nadšenci často vydávajú do francúzskeho
regiónu Provence, ale levanduľové farmy
vznikajú aj na Slovensku či v Česku. Na jeden
hektár sa podľa spôsobu obrábania vysádza
8–28 tisíc rastlín, z ktorých sa dá za rok získať
5–30 litrov čistých esenciálnych olejov.

V

V predaji sa občas objavujú aj iné
druhy levandulí (Lavandula stocheas,
Lavandula dentata), tie však patria
k citlivejším rastlinám, ktoré sa bez zimnej
ochrany môžu pestovať iba v najteplejších
alebo chránených lokalitách.

V

V našich
záhradných
centrách nájdete
širokú ponuku
levandulí rôznych
veľkostí
i druhov.

Pre levandule odporúčame
hnojivá s nízkym obsahom živín
a ich pomalým uvoľňovaním.
Špeciálne hnojivá na bylinky
alebo levandule môžu obsahovať
výťažky prírodného pôvodu, ktoré
miesto bujného rastu podporujú
viac vitalitu rastliny a vyššiu
tvorbu aromatických látok.
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Potřebujete zajistit soukromí na terase? Zabránit nežádoucím pohledům zvenčí?
Nebo rozdělit velký prostor, ať už na terase nebo v obýváku? Chcete pěstovat
rajčata nebo jinou zeleninu na balkoně? Pro všechny tyto účely (a jistě bychom
přišli ještě na další možnosti) se hodí velkoobjemový truhlík Largo Trio
vyrobený z kvalitního plastu a určený pro využití venku i v interiéru.

JEDEN TRUHLÍK

PRO MNOHO ÚČELŮ

LARGO TRIO OBSAHUJE TŘI SAMOSTATNÉ NÁDOBY, DÍKY KTERÝM MŮŽETE
PĚSTOVAT TŘI ODLIŠNÉ ROSTLINY NEBO PLODINY NAJEDNOU. POKUD PŮJDE
O VYŠŠÍ ROSTLINY VYŽADUJÍCÍ OPORU, LZE TRUHLÍK DOPLNIT KOVOVOU
PODPĚROU, KTERÁ SE HODÍ I PRO VYVAZOVÁNÍ NAPŘÍKLAD RAJČAT.
V TRUHLÍKU NAJDETE TŘI SAMOSTATNÉ NÁDOBY, KTERÉ LZE VYJÍMAT
I JEDNOTLIVĚ. NOŽIČKY NÁDOB ZAJISTÍ, ŽE ROSTLINY NEBUDOU STÁT TRVALE
VE VODĚ, NAOPAK SAMOZAVLAŽOVACÍ SYSTÉM S NÁLEVKOU A INDIKÁTOREM
HLADINY VODY ZAJISTÍ SNADNÉ A POHODLNÉ ZALÉVÁNÍ V PRAVÝ ČAS. POKUD
SI NEPŘEJTE, ABY BYLA VODA V TRUHLÍKU ZADRŽOVÁNA, JE MOŽNÉ OTEVŘÍT
ODTOKOVÝ OTVOR NA DNĚ NÁDOBY. PRO SNADNOU MANIPULACI JE LARGO TRIO
VYBAVEN VESTAVĚNÝMI KOLEČKY.

Truhlík Largo Trio
G
G
G
G
G
G
G

20

rozměr 111 × 38 × 35,5 cm
pro použití v interiéru i v exteriéru
m
ísto pro tři rostliny
snadná manipulace
vnitřní nádoba pro snadné přesazování
každý kontejner o objemu 18 litrů
černá nebo šedá barva

JAK NA TO

ra

o

←

dě

LETNÍ POBYT NA TERASE NEBO NA ZAHRADĚ NÁM DOKÁŽE POŘÁDNĚ
ZNEPŘÍJEMNIT OBTÍŽNÝ HMYZ. MOUCHY JSOU JEN DOTĚRNÉ, HORŠÍ
da
h
na za
JE TO PŘES DEN S VOSAMI, KTERÉ ATAKUJÍ COKOLIV SLADKÉHO, AŤ UŽ
JDE O NÁPOJE NEBO TŘEBA ODPOLEDNÍ DEZERT, A PO ZÁPADU SLUNCE
ZASE S KOMÁRY LAČNÝMI NAŠÍ KRVE. Z NABÍDKY VÝROBKŮ A PŘÍPRAVKŮ
URČENÝCH NA OCHRANU PROTI OBTÍŽNÉMU HMYZU JSME TENTOKRÁT VYBRALI TY
SE ZNAČKOU BROS.

Poh

BEZ
ŠTÍPANCŮ
A ŽIHADEL

ELEKTRICKÝ ODPAŘOVAČ PROTI KOMÁRŮM

G elektrické zařízení, které uvolňuje účinnou látku likvidující komáry
G pro použití s kapalinou (součást balení) nebo doplňovacími podložkami
G účinné i při otevřených oknech
SPIRÁLY PROTI KOMÁRŮM

→

G likvidace komárů a muchniček v exteriéru
G účinnost již po deseti minutách od aplikace

G jedna spirála poskytuje ochranu proti hmyzu až po dobu osmi hodin
←

LAMPA PROTI HMYZU

G likviduje mouchy, komáry, muchničky a vosy
G ochrání prostor s plochou až do 16 m²
G velmi účinné díky kombinovanému účinku UV záření a elektrické mřížky
SPREJ ZELENÁ SÍLA

HASIČÁK NA VOSY A SRŠNĚ

→

G účinně odpuzuje klíšťata a komáry, mouchy, klíšťata a jiný létající hmyz
G místo DEET obsahuje přírodní repelentní látky
G má příjemnou svěží vůni
G nezanechává mastné skvrny

→

G sprej na likvidaci hnízd vos a sršní
G umožňuje rozstřik ze vzdálenosti až 5 m
G aplikace z velké vzdálenosti zajišťuje

← SPRAY A REPELENT PROTI KOMÁRŮM

pohodlí a bezpečnost

A KLÍŠŤATŮM

G účinně odpuzuje komáry, klíšťata a muchničky
G poskytuje ochranu i proti tropickým komárům
tygrovaným

← SPREJ PROTI

G pohodlné balení ve spreji usnadňuje

MOUCHÁM A KOMÁRŮM

rovnoměrnou aplikaci přípravku

G varianta MAX má prodlouženou dobu účinnosti

G likviduje létající hmyz: mouchy,
komáry, vinné mušky, vosy
a dospělé moly
G pro použití v interiéru
G účinek okamžitého „omráčení“

← REPELENT NA

KOMÁRY PRO DĚTI

G poskytuje účinnou

← SPRAY NA ODĚVY

ochranu proti komárům

G poskytuje účinnou ochranu

který hydratuje a pečuje
o pokožku

G zabíjí a odpuzuje
G pro použití na oděvy a obuv
G účinnost až po dobu 20 dnů

G pro děti od 1 roku
G obsahuje D-pantenol,

proti klíšťatům
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FAUNA NA ZAHRADĚ

ZAHRADNÍ SPÍŽ

otev řena!

chuť
Znáte ten pocit: máte na něco
řete lednici
a nevíte přesně na co… Otev
uspokojí
nebo spíž a vyberete si to, co
tak to má
vaše chuťové buňky. Přesně
– jen s tím
i užitečný hmyz na zahradě
ní spižírna
rozdílem, že pro něj je zahrad
v takovou
místem nutné obživy. Aby se
, motýly,
zásobárnu potravin pro včely
ky a další
čmeláky, pestřenky, zlatohláv
ěnila,
vítanou droboť zahrada prom
i, které
je třeba vybavit ji rostlinam
stvy.
poskytují dostatek hmyzí pa

PROČ LÁKAT HMYZ
DO ZAHRAD

• o pyluje květy ovocných stromů a zeleniny
• některé rostliny opyluje jen některý druh
hmyzu (například rajčata jen čmeláci)
• larvy některých druhů se živí mšicemi
a dalšími škůdci
• podporuje druhovou pestrost a je součástí
potravního řetězce
• je atraktivní pro děti (hmyzí hotel)
i dospělé (motýli)
22

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

HMYZÍ DOMEK

Včelí bufet
Každý včelař ví, na květech kterých rostlin
najdou včely dostatek nektaru a pylu. Vhodnou včelí
pastvou je celá řada stromů, keřů a trvalek s jednoduchými
květy (viz seznam), favoritem je však svazenka (Phacelia
tanacetifolia), rostlina používaná pro tak zvané zelené
hnojení. Jednoletá rostlina krásně modře kvete,
voní a její květy obsahují velké
množství nektaru.

Hmyzí hotel nabízí hnízdní příležitosti
zejména samotářským včelám, které
opylují mnoho druhů rostlin. Samotářské
včely nemají potřebu ochraňovat včelstvo,
královnu a velké zásoby medu, takže nejsou
tolik agresivní. Další druhy hmyzu, které se
zabydlí ve hmyzím hotelu, jsou užitečné tím,
že hubí rostlinné škůdce. Hmyzí hotel je tedy
nejen účelný, ale i estetický a vzdělávací –
můžete sledovat dění v hotelu a dozvědět se
tak mnoho zajímavých informací.

MOTÝLÍ KRMÍTKO

V zahradě uděláte motýlům největší radost dostatkem
nektarodárných rostlin, můžete je však zkusit přilákat i na
krmítko. Stačí k tomu plastový talíř a nepoužitá houbička
na nádobí, kterou na talíř přilepíte a necháte nasáknout
cukerným roztokem (deset dílů vody na jeden díl cukru).
Hotové krmítko zavěste na větev nebo třeba na balkon.

VÝBĚR ROSTLIN VHODNÝCH PRO VČELY, MOTÝLY
A DALŠÍ UŽITEČNÝ HMYZ

NEZAPOMEŇTE NA VODU

Včelí, motýlí, ale i ptačí pítko by nemělo chybět v žádné zahradě,
kde není jezírko nebo jiná přirozená vodní plocha. Pítko umístěte
do klidné části zahrady a do vody dejte pár oblázků nebo větví, aby
se hmyz případně dokázal dostat z vody, kdyby do ní spadnul. Vodu
pravidelně doplňujte nebo měňte za čerstvou.

Acer tataricum (javor tatarský), Andromeda polifolia (kyhanka
sivolistá), Buddleja davidii (komule Davidova), Campanula
persicifolia (zvonek broskvolistý), Coreopsis grandiflora (krásnoočko
velkokvěté), Dianthus gratianopolitanus (hvozdík sivý), Echinacea
pupurea (třapatka nachová), Gazania splendens (gazánie zářivá),
Helianthemum grandiflorum (devaterník velkokvětý), Hibiscus
syriacus (ibišek syrský), Lavandula angustifolia (levandule lékařská),
Ligustrum vulgare (ptačí zob), Lonicera henryi (zimolez Henryův),
Nepeta faasenii (šanta zkřížená), Philadelphus coronarius (pustoryl
věncový), Physocarpus opulifolius (tavola kalinolistá), Polygonum
capitatum (rdesno hlavaté), Potentilla fruticosa (mochna křovitá),
Rosa (růže), Salvia nemerosa (šalvěj hajní), Symphoricarpos albus
(pámelník bílý), Thymus serpyllum (mateřídouška), Thymus vulgaris
(tymián), Tropaeolum majus (lichořeřišnice větší)
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Kompostovanie

MALÝ ZÁZRAK
PRÍRODY

Mať na záhrade vlastný kompostér by malo byť tou najprirodzenejšou
možnou vecou. V kompostéri sa deje presne to, čo je v prírode bežné
od nepamäti. Prichádza tu k rozkladu organickej hmoty, z ktorej
vzniká krásny, kvalitný a hodnotný kompost. Hlavným rozdielom
od prírody je to, že v kompostéri tieto rozkladné procesy prebiehajú
vo veľkom množstve a koncentrované na jednom mieste.
Na kompostovacom procese sa podieľa viacero zložiek. K rozkladu
a premene organickej hmoty dochádza za prístupu vzduchu, dostatočnej
vlhkosti a primeranej teploty. Zásadný podiel pri rozklade organickej hmoty
majú baktérie, huby i drobné druhy pôdnych živočíchov.
Pri správnom pomere všetkých veličín dochádza k pomalému
rozpadu organickej hmoty a jej premenu na fantastický
materiál výbornej štruktúry a výnimočných fyzikálnych
vlastností. Okrem živín, ktoré obsahuje, je kompost
cenný tým, že dokáže pojať veľké množstvo vody,
ktorú potom
pozvoľna
uvoľňuje pre
ZÁKLADNÉ RADY PRE
potreby rastlín.
ZALOŽENIE KOMPOSTU
Pôdy obohatené
E Pre kompostér vyberte miesto,
o kompost
ktoré je aspoň časť dňa umiestnené
lepšie hospodária
v tieni.
s vodou, pomalšie
E Do kompostéru dávajte organické
materiály rôznych druhov – čím
vysychajú a udržiava sa
pestrejšia je jeho náplň, tým
v nich väčšie množstvo vzduchu,
kvalitnejší je výsledný produkt.
ktorý je dôležitý pre správny rast, vývoj
E Uprednostnite kompostéry, ktoré
„dýchajú“ a vzduch sa do nich
a funkčnosť koreňovej sústavy.
dostáva vo veľkom množstve.
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Text a foto Pavel Chlouba

AKO KOMPOSTOVAŤ ORECHOVÉ LÍSTIE

Doba rozkladu listov orechu je pomerne dlhá, preto sa
na malých rodinných záhradách obvykle nekompostujú.
Kto by ale mal k dispozícii väčšie plochy a dostatok
času, môže orechové lístie takto využiť. Podobné je
to napríklad s nastrihanými
konárikmi ruží. Urýchlenie
kompostovacieho procesu sa dá
dosiahnuť rozsekaním hmoty
kosačkou alebo drvičkou.

DO KOMPOSTÉRU PATRÍ
• p okosená tráva
• lístie zo stromov
• ostrihané vňate trvaliek, nespotrebované časti
zeleniny, suché časti rastlín po údržbe a presádzaní
• šupky zeleniny, ovocia a iný kuchynský odpad
rastlinného pôvodu
• staré substráty a zeminy získané pri presádzaní
rastlín
• zvyšky po reze živých plotov, včítane jedovatých
druhov (pri kompostovaní jedovaté látky degradujú)

DO KOMPOSTÉRU NEPATRÍ
• žiaden odpad anorganického pôvodu
• zvyšky ľudskej stravy
• mäso, kosti, koža
• vňate nesúce klíčiace semená agresívnych burín
• zvyšky rastlín napadnutých nebezpečnými
hubovými chorobami a virózami
• exkrementy domácich zvierat

Zahradník
radí:

Ing. Miroslav Horváth
Horti Garden s.r.o.

Náš tip

Vďaka kompostovaniu
šetríte životné prostredie aj vašu
peňaženku, čerstvý kompost získate už
po dvoch mesiacoch starostlivosti. Silný
a vyzretý humus pre vašu záhradku
vznikne po pol roku až roku.

AKO DLHO...? Dĺžka kompostovacieho procesu je závislá na podmienkach. V optimálnom prípade (vhodné

miesto, dobré počasie, správne striedanie materiálov, použitie látok zrýchľujúcich kompostovací proces...) môže
kvalitný kompost vzniknúť za rok, niekedy i za kratší čas. Pre naštartovanie a urýchlenie kompostovacieho procesu
je možné pridať niektorý z urýchlovačov kompostu, ktorý kompost prevzdušní a urýchli jeho zrenie.
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OCHRANA

Léto BEZ NEZVANÝCH
HOSTŮ

Mšice se vyskytují na velkém
množství plodin i okrasných
rostlin. Svým sáním způsobují
značné škody hlavně na některých
ovocných stromech a ve sklenících.
Ovocné stromy mají následně menší
přírůstky a papriky omezují násady
plodů a zakrňují. V boji proti mšicím
pomůže přípravek NeemAzal,
který proniká do listů a zastavuje
požerovou aktivitu škůdců. Zároveň
zastavuje vývoj larev a vajíček
a steriluje dospělce. Tento přípravek
je čistě přírodní a jeho obrovskou
výhodou je jeho nulová ochranná
lhůta, proto je ideální právě do
skleníků.
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Zajímavou alternativou v boji proti
padlí nejen na angreštu je přípravek
Vitisan. Má preventivní účinek
díky změně pH na listech, v kterém
nedokáže padlí ani plíseň šedá růst.
Zároveň dokáže již napadené plody
vyléčit a zachránit vám tak úrodu
angreštu. Lze ho aplikovat kdykoli
v průběhu vegetace a po silnějším
dešti je dobré postřik opakovat. Kromě
angreštu ho můžete použít i u jiného
drobného ovoce, bylinek, rajčat nebo
okrasných rostlin.

Lalokonosci jsou drobní nosatcovití brouci, kteří v noci ožírají listy
rostlin a larvy likvidují jejich kořeny rododendronů, azalek, bobkovišní
a jiných okrasných rostlin. Kvůli jejich skrytému způsobu života je boj
s nimi poměrně složitý a řešit pouze dospělce je málo účinné. Larvy
v půdě však nelze zahubit žádným klasickým insekticidem, jelikož se
žádný neaplikuje do půdy. Doporučujeme proto využít systém ošetření
pomocí aktivních parazitických hlístic, které larvy vyhledají a následně
zahubí. Hlístice najdete v našich vybraných zahradních centrech pod
názvem Nematop. Na dospělé brouky, kteří se následně z některých larev
vylíhnou a vyskytují se od července do srpna, můžete použít variantu
Nematop – broukfree. Je dobré aplikaci hlístic kombinovat i s ošetřením
na dospělce systémovým insekticidem Sanium Systém.

Připravil David Brom
Foto archiv výrobců

V průběhu vegetace
potkáte s celou škálou
chorob a škůdců okrasných
rostlin a růží. Abyste se
jim ubránili, nemusíte
mít doma chemickou
laboratoř, vše vyřešíte
jedním postřikem, a to
bez ředění s připraveným
postřikovačem. Přípravek
Substral Komplexní
ochrana najdete v naředěné
formě v rozprašovači nebo
jako koncentrát. Díky
jeho unikátnímu složení
máte vždy doma po ruce
přípravek, který vyřeší
valnou většinu problémů
v okrasných rostlinách.

Úspěšným nepřítelem plevelů je přípravek Roundup.
Tento herbicid je dnes dodáván v několika variantách
a rozdílných použitích. Na chodníky a cesty lze využít
Roundup Fast, což je přírodní varianta s okamžitým
účinkem na listovou plochu plevelů. Po aplikaci
tohoto přípravku plevele hynou v řádu hodin a pak
stačí vzít jen koště a z dlažby je jednoduše druhý
den vymést. Na úporné plevele v různých zákoutích
použijeme přípravek Roundup Flexa, který výtečně
ničí kořeny těchto úporných rostlin a prostor
vyčistí. Aby účinnost byla co nejvyšší, je dobré
plevele ošetřit ve fázi aktivního růstu a také třeba
rýčem nařízkovat jejich kořeny na 15 cm kusy. Pak
aplikujeme plošný postřik a máme vyhráno.

Místo již nevyráběných přípravků typu Acrobat a Ridomil
můžete vyzkoušet systém ochrany proti plísním na
bramborách a rajčatech. V době, kdy se na prvním vijanu
objeví již malé plody, ošetříme rostliny přípravkem
Ortiva, která je ochrání v prvních 15–20 dnech.
V okamžiku, kdy se plody začnou červenat, aplikujeme
přípravek Altela, který dokáže napadené části rostlin
zaléčit a na listech vytvořit nehostinné prostředí
pro klíčení spor plísní. Altela patří do skupiny nových
přírodních preparátů a má nulovou ochranou lhůtu.

Na ochranu okrasných rostlin, zeleniny i ovocných stromů proti savým
a žravým škůdcům doporučujeme přípravek Sanium dostupný jako
koncentrát určený k ředění, jako hotový, již naředěný nebo ve formě
tyčinek. Účinnou látkou je nový listový insekticid flupyradifuron se
systémovým účinkem. Působí na hmyz při kontaktu, ale rovněž při
příjmu účinné látky sáním na ošetřených rostlinách. Insekticidní účinek
je patrný již druhý den po aplikaci a přetrvává čtyři až šest týdnů,
v případě mšic až osm týdnů. Dále působí na křísi, molice, puklice, červce
v zahradách a sklenících a proti mandelince bramborové.
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6 kroků
PRO DOKONALÝ
TRÁVNÍK
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www.floria.cz

1.

krok

Vertikutace – provzdušnění
Objevuje se v každém trávníku na jaře i na podzim. Řeč
je o travní plsti, která vzniká nahromaděním zbytků trávy po sečení, odumřením či zaschnutím. Trávník se dusí,
neodnožuje a jeho kondice se i nadále zhoršuje. Abyste
dostali ke kořenům trav co nejvíce vzduchu, musíte ho
provzdušnit. K tomu můžete použít mechanické vertikutátory, ale jejich použití je pracné a namáhavé anebo
použít jen FLORIA Likvidátor travní plsti vyrobený
z čistě přírodních surovin. Na takto poškozený či zanedbaný trávník stačí přípravek rozhodit, dostatečně zavlažit a udržovat vlhký. O ostatní se postarají přírodní bakterie obsažené v přípravku. Urychlí rozkladný proces, který
trávník zbaví travní plsti (stařiny) a dodají mu humusové
látky z rozložených zbytků trav. Navíc je výrobek šetrný
vůči životnímu prostředí a neškodí domácím mazlíčkům.
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2.
krok

Mechy
Pro zdravý růst vašeho trávníku
je důležité pH půdy. Pokud má
půda nižší pH a navíc je plocha
zastíněná, budou se v těchto
místech pravidelně tvořit mechy. Jejich růst je tak agresivní,
že dokáže zcela vytlačit trávník
v růstu. K jeho likvidaci použijte
FLORIA Mech STOP. Po aplikaci mech zčerná a dojde k jeho
úplnému odumření. Zbytky mechu vyhrabejte a trávník může
opět volně d ýchat.

3.
krok

Oprava poškozených míst
Jak po vertikutaci, tak po aplikaci
FLORIA Mech STOPU, se v trávníku
vytvoří prořídlá místa. Ta lze jednoduše opravit FLORIA Vertikutační směsí.
Na větší holá místa se naopak hodí
FLORIA Trávníková náplast. Poškozené místo před opravou důkladně zbavte zbytků trav a mechů. Vrchní
plochu nakypřete a dosypte již připravenou směsí kokosové rašeliny, rychle
klíčícího osiva, Hydrogelu a hnojiva.
Lehce přimáčkněte a zalijte. Dbejte na to, aby osetá místa nezaschla.
Do dvou až tří týdnů vám v těchto
místech naroste nový trávník.

Sečení
Kvalitní, zdravý a krásně
krok
zelený trávník potřebuje
ke svému správnému růstu často sekat
na nízký střih. Četnost je závislá tedy jen
na vás a na množství volného času. Ideální je sekat jednou až dvakrát za týden.
Výška trávníku po sečení by měla zůstat
min. 3 cm. Pokud snížíte jeho výšku pod
3 cm, hrozí, že mu způsobíte stres, trávník
zežloutne a může zasychat.

5.

4.
krok

6.
Hnojení
Abychom doplnili živiny a dali impuls k zdravému růstu trav, je velmi důležité hnojit. Samotné hnojení je nutné nejen pro růst trávníku, jeho zabarvení, odolnost vůči sešlapání,
přezimování, vývin kořenů, ale taky pro schopnost ubránit se plevelům a mechům.
Pro jarní přihnojení použijte FLORIA trávníkové hnojivo JARO–LÉTO nebo FLORIA
hnojím 1× ročně. Obě hnojiva nabízí komfort hnojiv s dlouhodobým účinkem a vysokým obsahem živin. Hnojivo aplikujte rozhozem z ruky, na větší plochy použijte posypový
vozík. Po aplikaci hnojiva nezapomeňte trávník zavlažit, aby se nastartovalo uvolňování
živin. U těchto hnojiv nedochází k rychlému uvolnění živin a jejich vyplavení do spodních
vrstev, kde je trávník již nevyužije. Jsou tak šetrná vůči životnímu prostředí.
Objevily se vám v trávníku drobné plevele a vy nevíte, jak proti nim zasáhnout? Použijte TRAVIN! Toto moderní hnojivo z řady FLORIA® je vyvinuto speciálně pro udržení trávníku v bezplevelném stavu. Kromě živin obsahuje i selektivní herbicidy, které likvidují
dvouděložné plevele (sedmikrásky, pampelišky aj.). Aplikace se provádí rozhozem a nemusíte nic rozpouštět nebo míchat. Jedna aplikace Travinu nahradí také jedno běžné přihnojení trávníku.

krok

Likvidace
vzrostlých plevelů

Proti invazi plevelů je
možné bojovat převážně jen chemickou
cestou (selektivní nebo totální herbicidy)
nebo nepřímo tím, že o trávník budete
správně pečovat. Ve zdravém trávníku se totiž plevelům nedaří. Pokud
je trávník hodně zaplevelen, musíte sáhnout po selektivním herbicidu (Plevel
v trávníku STOP) a ošetřit ho postřikem,
který všechny nežádoucí plevele zahubí.
Aplikace se provádí za sucha, aby nedošlo k naředění aplikované látky. Během
14 dnů odstraníte z trávníku i ty největší
a vytrvalé plevele.
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Isola Bella

SVET ZÁBAVY A ROZMANITEJ PRÍRODY
V ISOLA BELLA JE SPÄŤ
Všetci sme si prešli obdobím, kedy
bolo ťažké si užívať život naplno.
Všetko zlé raz skončí a my vám
prinášame obdobie plné zábavy,
pohody a krásy. V našom záhradnom
centre opäť spúšťame akcie, ktoré
potešia malých aj veľkých každého
veku. Na 1. do 2.7.2022 chystáme
akciu „Záhradnícke dni sú opäť
späť “, ktorá vám prinese mnoho
zábavy, ale aj vedomostí a potešenia
z budovania vlastného zeleného
sveta. Okrem iného s vami chceme

osláviť Deň piknikov (18.6.2022), kde
sa naše záhradníctvo stane pre vás
miestom oddychu, a ako správni
záhradkári nesmieme zabudnúť
na Deň kvetov (21.6.2022), kedy si
pripomenieme dôležitosť rastlín
a starostlivosť o ne. A keďže naši
zákazníci sú aj našimi priateľmi, radi
by sme s vami oslávili tento deň, Deň
priateľstva (30.7.2022). Príďte si užiť
úžasné chvíle v krásnom prostredí
nášho kúska rozmanitej prírody.

NOVINKY

z našich
zahradních
center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

PARKON s.r.o.

ZA PLAMÉNKY DO PARKONU
Od 11. do 17. 7. 2022 proběhne další
ročník prodejní výstavy plaménků
(Clematis) a dalších pnoucích rostlin.
V zahradním centru Parkon si tak
můžete na jednom místě prohlédnout
nejširší prodejní kolekci pnoucích
a popínavých rostlin v ČR. V nabídce
bude mimo jiné více než 100 soret
rodu Clematis za zvýhodněnou cenu.
Vstup je zdarma, během akce vám
rádi poradíme s výsadbou, způsobem
řezu nebo ošetření proti chorobám
a škůdcům.
Po deseti letech výstavy můžeme
konstatovat, že nejoblíbenějším
kultivarem našich zákazníků je
fialový The President, následovaný
zvonkovitým kultivarem Princes Diana
a trojici uzavírá červený Solidarność.
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Arboretum
Šmelcovna

POZVÁNKA DO ARBORETA
ŠMELCOVNA V BOSKOVICÍCH
V lokalitě Dva Dvory – Šmelcovna v Boskovicích,
ve významném krajinném prvku na západním okraji
Drahanské vrchoviny, se rozkládá sedmihektarový,
soukromý, veřejnosti přístupný, přírodní, naučný
a odpočinkový areál, členěný na plochy s přirozeným
vegetačním porostem významného krajinného prvku
a na plochy cíleně osázené sortimentem mnoha tisíců
kultivarů okrasných rostlin (listnatých, jehličnatých keřů
a stromů, popínavých, vřesovištních a stálezelených
dřevin, ovocných dřevin, trvalek, cibulovin a okrasných
trav). Modelové výsadby okrasných rostlin jsou doplněny
širokým sortimentem bobulového, jádrového a peckového
ovoce v obnovovaném historickém sadu. Areál je doplněn
zookoutkem a zahradním prodejním centrem s nabídkou
širokého sortimentu
okrasných a užitkových
rostlin, keramiky,
pěstebních nádob,
substrátů a dalšího
sortimentu. Otevírací
doba od 15. března
do 15. listopadu denně
od 9 do 16,30 hodin.
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Dělejte s námi svět krásnější

SEZNAM PRODEJEN

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Česká republika
DIKÉ spol. s r.o.

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

www.dike-centrum.cz

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.sujan.sk

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

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

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

GardenMarket s.r.o.

Zahradní centrum Horní Počernice

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

SLOVFLÓRA, s.r.o.

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

www.gardenmarket.eu

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

www.slovflora.sk

www.zahradapocernice.cz

Hortiscentrum s.r.o.

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

Horti Garden s.r.o.

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

Zahradní centrum Parkon

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

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

www.zahradnictvomh.sk

www.parkon.cz

www.hortis.net

Horti Garden s.r.o.

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

Slovensko

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

• Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474
• Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

www.zahradnictvomh.sk

Agroservis Stupava

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

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

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

www.agro-servis.sk

www.jinazahrada.cz

www.royal-garden.sk

GARDEN TEAM s.r.o.

Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča
Tel.: +421 940 641 231

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

www.malinkovic.cz

HadzimaPlant, s.r.o.

www.zahradnictvosadex.sk

Marian Janků – Arboretum Šmelcovna

www.hadzimaplant.sk

Zahradní centrum
Malinkovič-Důbrava s.r.o.

www.garden-team.sk

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

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

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

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

www.smelcovna.cz

Isola Bella s.r.o.

Školky Montano spol. s r.o.

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

www.isolabella.sk

www.skolky-montano.cz

Kvety.sk s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

www.kvety.sk

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

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

962 04 Kriváň 715
Tel.: +421 915 858 400

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

www.zdn.sk

www.zahradnictvi-jelinek.cz
Zahradní a parková spol. s r.o.

Příšovice

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

Chabařovice
Veltrusy
PRAHA

www.zahradaml.cz

Mariánské
Lázně
Hořovice

Zahradní centrum Cílkovi

Na Cintlovce 1654/3, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900

Mladá Boleslav
Libice nad Cidlinou
Přerov nad
Labem

Pardubice
Čáslav
Boskovice

www.zacen.cz

Bytča

Kněžpole
Židlochovice
Břeclav

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

|

Prešov
Košice

Skačany
Dobrá Niva

facebook.com/zahradnicentra.cs

Dolný Kubín

Banská Bystrica
Kriváň

Levice
Žitavce

www.zahradnicentra.eu
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