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Z AKČNÍ NABÍDKY
našich zahradních center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Různorodé
macešky
Ještě barevnější spektrum než prvosenky
nabízejí na jaře macešky – velkokvěté,
drobnokvěté, vzpřímené, lehce převislé,
jednobarevné, kombinované, jednoduché,
poloplné… Velmi dobře odolávají chladu,
doporučujeme je proto do jarních
smíšených truhlíků nebo do záhonů.

JARNÍ CIBULOVINY
Nemůžete se dočkat jara? Pořiďte si rychlené cibuloviny –
ať už drobné (sněženky, modřence, ladoňky), nebo větší
(hyacinty, tulipány, narcisy). Vytvořte si z nich
barevný a voňavý koutek, který vás přenese
o pár týdnů vpřed…

Vřesovce
G
G
G
G

v bílé, růžové a fialové barvě
kvetou velmi brzy v předjaří
důležitá součást včelí pastvy
do záhonů, ale především do jarních aranžmá

NEDOCENĚNÉ HEBE
Nenápadné, přesto pro zahradu cenné nízké keříky
hebe zůstávají přes zimu zelené, případně žluté či různé
panašované, podle toho, jaký kultivar a druh zvolíme. Hodí
se i do kombinovaných výsadeb v nádobách, vždy však musí
být půda dobře odvodněna. Velmi dobře mrazuvzdorné jsou
zejména druhy s drobnými lístky.
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Text Jana Morávková
Foto autorka, iBulb a Dreamstime
Obrázky jsou pouze ilustrační.

Nezapomeňte na pomněnky

Pokud si je jednou vysadíte či vysejete do zahrady, pravděpodobně
vás budou provázet velmi dlouho. Samovolně se totiž šíří,
a přestože mohou být až plevelem, na jaře krásu jejich něžných,
nebesky modrých, růžových či bílých kvítků určitě oceníte. Vhodné
jsou i do kombinovaných jarních výsadeb v nádobách.

PETRKLÍČE

G
G

nazývané také prvosenky či primulky
G v mnoha druzích a barvách
G některé slabě voní
po odkvětu můžeme vysadit do zahrady

TRENDY MAGNOLIE
Šlechtitelé okrasných dřevin neustále přicházejí s novými kultivary. Například šácholany (magnólie) obohatily v posledních
letech nové kultivary s neobvyklou barvou i tvarem květů. Doporučujeme vám například tmavě fialový kultivar ´Black Tulip´,
´Susan´ se štíhlými, později kvetoucími květy nebo žlutý ´Yellow River´(na obrázcích).

Pažitka – první zdroj vitamínů
Ještě než vám za pár týdnů nabídneme plný sortiment jarních
bylinek, máme pro vás skutečnou královnu jarní kuchyně –
pažitku. Je plná vitamínů, krásně ozdobí pomazánky či
polévky a po sklizni ji můžete vysadit do zahrady,
kde zregeneruje a znovu obroste.
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Řez okrasných keřů
V přírodní zahradě se sice bez řezu většinou obejdeme,
ale tam, kde není dostatek místa nebo chceme udržet
dřeviny v prostoru jim vyhrazeném, je třeba čas od času
sáhnout po nůžkách a pilce. Nyní, v předjaří, řežeme
pouze keře, které kvetou v létě, naopak dřeviny
kvetoucí na jaře je třeba řezat až po odkvětu, jinak
bychom se o jejich květy připravili.

Péče o trávník
Prohlédněte si dobře trávník – pokud na
něm objevíte zahnědlé skvrny pokryté
bílým povlakem, jedná se o plíseň sněžnou,
která se objevuje zejména na špatně
udržovaných trávnících. Nyní v předjaří je
vhodné trávník přihnojit hnojivem s vyšším
obsahem draslíku a minimem dusíku.
Doporučujeme také aplikaci vápnitého
dolomitu, který vysokým podílem hořčíku
zvyšuje tvorbu zeleného barviva. Pokud vás
trápí mech v trávníku, je čas s ním zabojovat
a po trávníku rozhodit granulovaný Mechstop. Odumřelý mech pak na jaře vyhrabete,
případně odstraníte při vertikutaci.

Řez v předjaří: třezalky (Hypericum),
ořechoplodce (Caryopteris), ibišky
(Hibiscus syriacus), komule (Budleia davidii),
nízké tavolníky (Spiraea van Houttei,
S. bumalda, S. japonica),
mochny (Potentilla), levandule
Řez koncem jara nebo v létě
(po odkvětu): zlatice (Forsythia) –
na obrázku, šeříky, vajgélie,
zákula (Kerria), kdoulovec

Čištění trvalkových záhonů
Po roztátí sněhu a vyschnutí půdy seřízneme suché
nadzemní části trvalek, stvoly okrasných trav
a vyčistíme záhony od listí a dalších nečistot. Pozor
na rašící cibuloviny, abychom je při péči nepoškodili.
Loni vysazené trvalky mírně přišlápneme, je možné,
že je mráz v zimě povytáhl z půdy. Čas od času
doplníme do záhonu kompost nebo zahradnický
substrát, případně přihnojíme plným hnojivem
Cererit, které mírně zapravíme do půdy.

Na dobrou věc
přispějete nákupem
našeho Zahradnického
substrátu, z jehož ceny
posíláme 2,50 Kč/
0,1 eur Lékařům
bez hranic.
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KOUPÍTE
POUZE
v našich
zahradních
centrech

Příprava půdy ve skleníku
Před prvními pracemi ve skleníku důkladně omyjte skla
a všechny vnitřní stěny postříkejte roztokem přípravku
Rock Effect, který jako přírodní desinfekce zlikviduje
vajíčka přezimujících
škůdců. Půda ve skleníku vydrží
Společnost
jarní
úživná
několik
let,
je
však
třeba ji před prvními výsevy
bleduli dělá bíle
doplnitjarmanka
o organické hnojivo. Použít můžeme chlévský hnůj,
kvetoucí
výhodnější jsou však granulované hnoje ze zahradních
center, protože neobsahují semena plevelů. Hodí se
některý z granulovaných hnojů nebo kompost.

Substráty do zásoby
S nastupujícím jarem vám v našich
zahradních centrech nabídneme také
bohatý výběr substrátů pro celou zahradu.
Doporučujeme nákup včas a do zásoby, pro
jedno dvě balení navíc se na zahradě najde
využití vždy. Zvolit můžete jak substráty
pro speciální druhy rostlin, tak univerzální
zahradní substrát, který využijete při
výsadbě nových rostlin nebo pro doplnění
stávajících záhonů.

Příprava truhlíků a nádob
Prohlédněte truhlíky, květináče a další
nádoby, do nichž budete vysazovat
letničky. Zbavte je zbytků zeminy
a usazenin hnojiv – stačí použít starý
kartáč, kterým nádoby na sucho očistíme.
Pro plastové nádoby použijeme raději
vlhkou měkkou houbičku, starším nádobám
dodá lesk sprej se silikonovým olejem.
Pokud jsme loni bojovali se škůdci nebo
chorobami, můžeme nádoby vydesinfikovat
slabým roztokem sava, do kterého nádoby
ponoříme a necháme vyschnout na slunci.

Na dobrou věc
přispějete nákupem
naší Mulčovací kůry,
z jejíž ceny
posíláme 2,50 Kč/
0,1 eur Lékařům
bez hranic.

První výsevy
Už koncem ledna začněte s výsevem paprik a v první polovině února také rajčat
(pokud si raději nepočkáte a na jaře si v našich zahradních centrech nekoupíte
již předpěstované rostliny). Pro výsev doporučujeme perlit a vzešlé rostliny
následně přepíchat do výsevního substrátu. Důležité je dopřát přepíchaným
sazenicím maximum světla a vhodnou teplotu – kdyby byla příliš vysoká, rostliny
porostou zbytečně rychle a vytáhnou. Včas začněte také s otužováním.
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Stop
přezimujícím
škůdcům

Kdy řezat ovocné stromy
Zapěstované ovocné stromy rostou
a plodí i bez pravidelného řezu, je
však třeba udržovat jejich koruny
dostatečně vzdušné a světlé, aby slunce
mohlo proudit i k vnitřním částem korun. Pro
každý ovocný druh volíme optimální dobu
řezu. Jabloně a hrušně, které nejsou příliš
náchylné na napadení houbovými chorobami,
můžeme řezat v bezmrazých dnech na konci zimy,
naopak peckoviny prořežeme až na začátku vegetace,
v průběhu dubna, případně v srpnu. Meruňky a broskvoně
kromě průřezu na jaře, tedy v době rašení a kvetení, vyžadují také
letní zaštipování, aby netvořily příliš dlouhé větve.
Na jaře, před rašením, je také vhodná doba pro řez drobného ovoce – angreštů,
rybízů, maliníku a ostružiníku.
Větší řezné rány nezapomeňte ošetřit stromovým balzámem, který zabrání vzniku
houbových chorob a urychlí hojení regeneraci řezné plochy.

Pokud chcete
výrazně snížit
počet škůdců ve vaší zahradě, je třeba
proti nim zasáhnout brzy na jaře, a to
na jejich larvální přezimující stadia.
Ideální je aplikovat přírodní přípravek
Přezimující škůdci STOP jako prevenci.
Lze jej použít pro jádroviny, peckoviny,
révu, drobné ovoce (angrešt, rybíz,
maliny apod.), jehličnaté dřeviny aj.
Neškodí užitečným organismům a jeho
účinek není závislý na teplotě vzduchu.

Zkontrolujte nářadí
Zdá se to být čirá fráze, ale opravdu máte všechno zahradní nářadí
v pořádku? Nic člověka nepozlobí tolik jako zlomená násada hrábí
nebo chybějící lopatka, když je právě potřebuje… Rozhlédněte se
v zahradním domku a podívejte se, v jakém stavu máte nářadí a zda
něco není třeba dokoupit, opravit nebo vyčistit.
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JAK NA TO

VYPĚSTUJTE SI ZA OKNEM

Nádoby na předpěstování

G
G
G
G
G

plastové sadbovače – ušetří místo, jsou lehké, rostlinky se po vzejití snadno vyjímají
bez poškození kořenů
rašelinové květináčky – rostliny se vysazují do půdy i s květináčem, který se rozpadne
rašelinové jiffy – před výsevem se nechají nasáknout vodou, vysazují se i s rostlinou
plastové květníky s podmiskou pro milovníky stylových doplňků
vzešlé rostlinky přepichujeme do větších květináčků

Abychom nezapomněli…

G jmenovky pomohou s pamětí – za pár dní snadno

zapomeneme, co jsme do misky či sadbovače vyseli

Jak zajistit teplo
výsevní misku přetáhněte průhledným plastovým
sáčkem
G pořiďte si minipařeniště s horní průsvitnou částí,
která zajistí vlhkost a dostatek světla
G umístěním výsevních misek na podlahu
s podlahovým vytápěním urychlíte
vzcházení semen

G

8
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Samozřejmě, že si za pár týdnů můžete v našich zahradních centrech koupit předpěstované
sazenice okrasných i užitkových rostlin, které můžete rovnou vysadit do skleníku nebo na
záhon, ale ruku na srdce – není dobrodružnější a zábavnější vypěstovat si sazenice za oknem,
ze semínek? Každý pro předpěstování nemá vhodné podmínky, ale pokud máte dostatek místa
u okna, nejlépe ve středně teplé místnosti, nebo ještě lépe vytápěný skleník, ponořte s námi
ruce do země a vysejte si cokoliv, co nabízíme právě teď ve stojanech se semeny.

Jaká semena zvolit

G
G

semena F1 – geneticky upravena tak, aby
úroda byla vyrovnaná, zdravá a bohatá
semena z volného opylení – vhodná pro hobby
zahradničení, do přírodních zahrad apod.

Čím zalévat

G ideální voda dešťová nebo alespoň odstátá
G ihned po výsevu pouze rozprašovačem
G po vzejití rostlin lze použít konvičku s užším hrdlem

Jak rostliny chránit

G proti padání klíčních rostlin způsobených houbovými
chorobami použít přípravek Magnicur Energy
(preventivní i léčebný účinek) nebo Polyversum

Do čeho vysévat

G
G
G

Agro Substrát pro výsev a množení – obsahuje
aktivátor zakořeňování a mikroorganismy
potlačující růst fytopatogenních hub
Natura Bylinková zahrádka a výsev – vyrobený
z čistě přírodních surovin s nízkou dávkou
organického hnojiva, jemná struktura
Agro Perlit – amorfní vulkanické sklo
pro provzdušnění substrátu, lze vysévat
i do čistého perlitu
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FLORISTIKA

CIBULOVINY

po minimalisticku

J

eště než rozkvetou modřence, narcisy, pryskyřníky, tulipány a další
jarní cibuloviny přímo na zahradě, můžete si pomocí nich vyzdobit
byt. V našich zahradních centrech je totiž prodáváme rychlené – to
znamená, že jsou připravené vykvést o několik týdnů dříve, jakmile si je
přenesete do teplejšího interiéru. Využít je můžete nejen tak, jak jsou,
v květináčcích a nádobách, ale i k řezu, případně aranžování i s cibulí, kterou opatrně vyjmete z půdy. Vznikne sice minimalistická, přesto krásně jarní dekorace, která vám zpříjemní
třeba snídani nebo ozdobí váš jídelní stůl.

Na kovovém kroužku je kromě
větvičky magnolie několik květů
tulipánu, bílá sasanka
a růžový hyacint
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Text Jana Morávková
Foto iBulb

Hyacinty vyjmuté z květináčků
a volně vložené do skleněných váz
stačí občas trochu zalít

Talíř z květů
cibulovin

Řekněte, nechutnala
by vám snídaně lépe
s takto prostřeným
stolem?

Kromě dekorace poslouží toto modřencové
aranžmá také jako zvlhčovač vzduchu
Společnost jarní bleduli dělá bíle
kvetoucí jarmanka

Zahradník
radí:
Kateřina
Jelínková
Zahradnické
centrum Jelínek

K aranžování
použijte pouze
stvol s květem,
listy neodřezávejte.
Rostlina z nich
načerpá živiny a vy
pak můžete cibuli
vysadit na záhon, kde
příští rok na jaře
znovu vykvete.
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I MALÁ ČÁSTKA DOKÁŽE
MNOHÉ ZMĚNIT

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Slogan, který nás doprovází již druhým rokem a jsme vděční, že jsme letos překonali další pomyslnou metu.
Naše obchodní družstvo Zahradní centra ZC si nikdy nedává malé cíle a nebylo tomu tak ani letos. Ve čtvrtek
25. 11. 2021 jsme předali Lékařům bez hranic dárkový šek na neuvěřitelných 780 000 Kč / 30 684 Euro.
Když jsme před dvěma lety přišli
s myšlenkou někoho podpořit, tak nás
osud dal dohromady právě s Lékaři
bez hranic. Od prvního okamžiku
jsme věděli, že jsme si vybrali správně,

jejich skromnost a empatie jsou toho
důkazem.
Organizace poskytuje zdravotnickou
a humanitární pomoc v konfliktních
oblastech, po přírodních katastrofách

a při epidemiích ve více než 70 zemích
světa.
Za svou činnost organizace získala
v roce 1999 Nobelovu cenu za mír.

ZDRAVOTNÍ PÉČE, KTEROU LÉKAŘI BEZ HRANIC V ROCE 2020 POSKYTLI V 88 ZEMÍCH SVĚTA
POMÁHÁ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne každý měl štěstí na spokojený život jako my,
a proto nám právě podpora Lékařů bez hranic
přijde jako nejvíce smysluplná. Pomoc je cílená
tam, kde je nejvíce potřeba a můžeme dokonce
rozhodovat, kam ﬁnance budou směřovat.

Našim posláním je dělat radost lidem prostřednictvím květin, ale na prvním místě je vždy
zdraví a život v míru. Jsme rádi, že prostřednictvím Lékařů bez hranic můžeme být i my součástí dobré věci.
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ZAHRADNÍCH
CENTER

6 933
palet

312 000
pytlů

uprostřed konfliktů a válek
po přírodních katastrofách
při šíření nemocí a epidemiích
uprchlíkům a vysídleným
při opomíjených zdravotních
krizích
lidem s psychickými potížemi
obětem sexuálního násilí
maminkám a rodičkám
zpřístupnit potřebné léky

Malou částku 2,50 Kč/0,1 Euro z každého prodaného pytle zahradnického substrátu, rašeliny
a nově i mulčovací kůry jsme proměnili v částku 780 000 Kč / 30 684 € a to díky Vám – našim
zákazníkům.

780 000 Kč
30 567 €

106 849

1
ROK

2,50 Kč z pytle
0,1 € z pytle

sáčků s výživou

pro podvyživené děti

NÁŠ – VÁŠ DAR SE DOSTANE TOU NEJKRATŠÍ CESTOU K LIDEM, KTEŘÍ NUTNĚ POTŘEBUJÍ ZDRAVOTNÍ PÉČI.
ZAHRADNÍ CENTRUM
GARDEN MARKET
Najdete nás při hlavní cestě
mezi Jarošovem a Bílovicemi!

TIP_predjari_2022.indd 12

www.gardenmarket.eu
Zahradní centrum GardenMarket

OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Ne

8.00 - 18.00

Kněžpole 370
687 12 Bílovice
tel.: 730 874 450

02.01.2022 23:51

DÁRKY

Připravil Jana Morávková
Foto FloraDania, Dreamstime a FCH

RUDÝ KARAFIÁT BYL SYMBOLEM SOCIALISMU
A DĚLNICKÉHO HNUTÍ. JEHO BARVA VYJADŘOVALA KREV
PROLETARIÁTU PROLITOU V BOJÍCH, KARAFIÁT SAMOTNÝ SE PAK
U NÁS PĚSTOVAL NA MNOHA MÍSTECH A V SOCIALISTICKÝCH
SKLENÍCÍCH JICH KVETLY STOVKY TISÍC.

MDŽ

ZNOVU V KURZU

Nebýt velkého shromáždění za volební právo žen, které se konalo
8. března 1908 v New Yorku, možná by se mezinárodní den žen
slavil v jiný den. U nás jej máme bohužel spojený se socialistickou
propagandou, nicméně ve světě se tento den slaví jako každý jiný
svátek. Stejně jako nezbytná posezení v zaměstnání máme v živé
paměti určitě také nezapomenutelné karaﬁáty – každá žena dostala
alespoň jeden, nejlépe rudý, v lepším případě tři v kombinaci
s asparagusem.

Zahradník
radí:
Ing. Jaroslav Hadzima

Hadzima
Plant, s.r.o.

Dianthus
´Coconut
Punch´

Dianthus
´Oscar
Dark Red´

Karafiáty jsou v posledních
letech velmi oblíbené při výsadbě do
truhlíků. Překvapí vás široká škála květů
od bílé přes růžovou až po červenou. Balkonové
karafiáty dlouho a bez problémů kvetou po
celou sezónu až do podzimu, snesou i mírné
jarní či podzimní mrazíky. Mezi oblíbené
kultivary patří Dianthus ´Capitán´,
´Pink Kisses´, ´Early Love´, ´Kahori´,
Diantica´, ´Oskar´nebo ´Kahori´

Chcete-li si dnes karafiát koupit,
bude s největší pravděpodobností
pocházet z Kolumbie – stejně jako
většina ostatních řezaných květin jde
o zboží z dovozu.
Možná ještě oblíbenější jsou dnes ale
květiny hrnkované – vydrží totiž mnohem déle.
Navíc je můžete doplnit drobnými dekoracemi,
nejčastěji zápichy ve tvaru srdcesrdce, aby nebylo
pochyb, že s květinou darujete i lásku či přízeň.

Dianthus
´Pink Kisses´
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IZBOVÉ RASTLINY

KVETY V DUCHU

Philodendron a Monstera

G

Keď sa začiatkom 90. rokov najprv pootvorili
hranice, začali k nám prúdiť izbové rastliny,
ktoré do tej chvíle boli vzácne, či dokonca
úplne neznáme. Mnohí sme si vtedy hovorili,
že už navždy odzvonilo svokriným jazykom,
africkým žihľavám, monsterám, i ďalším
obyčajne krásnym druhom. Stačilo ale pár
rokov bez nich a zrazu sa všetko zmenilo.
Niektoré druhy sa vrátili vo veľkom štýle,
iné sa vracajú opatrnejšie. Chýbajú vám?
Pripomenieme vám aspoň niektoré z nich,
možno si k nim zase nájdete cestu.

G
G

tropické, veľmi mohutné popínavé
rastliny s veľkými listami
dobre znášajú aj hlboké zatienenie
a suchý vzduch
v čase vegetácie náročné
na pravidelný prísun živín

Asparagus sprengeri –
asparágus

G
G

obľúbená doplnková rastlina k rezaným
kvetom
svetlomilná rastlina, potrebuje stály
prísun živín - ak to nie je možné dodržať,
na zimu výhony veľkej časti orezať a sa
udržiavať rastlinu pri teplote 10-12°C.
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Text Pavel Chlouba
Foto FloraDania a Dreamstime

R
E
T
R
O

Tradescantia – tradeskancia (voděnka)

G skromná rastlina s kvetmi bielej, ružovej alebo modrej farby
G pestré listy mnohých farieb - záleží na druhu a odrode
G spočiatku rastie vzpriamene, neskôr prepadáva cez hranu
nádoby

G stredne ťažká, vlhká pôda, slnečné až polotienisté miesto
G dobre znáša rez, ľahko sa množí vrcholovými odrezkami

Sansevieria – sansevieria,
svokrin jazyk (tchynin jazyk)

G mimoriadne skromná rastlina
G nové kultivary sú veľmi atraktívne
G dobre priepustná pôda, striedme zalievanie
G čisto zelené druhy a odrody zvládnu pokles
teploty až na hranicu okolo 10 °C, ostatné
pestujeme pri izbovej teplote

Chlorophytum – zelenec

G
G
G

skromná izbová rastlina, ľahko sa množí
možno pestovať iba vo vode a hydropónii
pestrolisté odrody hnojiť opatrne, pri
prehnojení sa svetlé panašovanie vytráca

Primula malacoides – prvosienka
slezovitá, (prvosenka, petrklíč)

G
G
G

pestuje sa ako krátkodobá rastlina v predjarí
krásna alternatíva za rezané kvety
kontakt listov s pokožkou môže vyvolať alergickú
reakciu
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AKO NA TO

PRESÁDZAME
izbové rastliny

Všeobecné pravidlá
Pri presadzovaní rastlín by sme sa mali riadiť ich vekom, vzhľadom a zdravotným stavom. Platí, že mladé rastliny sa presádzajú
častejšie, ako rastliny dospelé. O potrebe
presádzania sa najlepšie dozvieme od rastlín samotných – ak ich biedny vzhľad nezachraňuje ani pravidelné hnojenie, je to ich
výzva, že potrebujú novú zeminu a nový
priestor na život. U mierne napadnutých
rastlín sa snažíme odstrániť poškodené časti,
ak to umožňuje charakter rastliny. U rastlín
s veľkým poškodením alebo silným tlakom
ťažko zničiteľných škodcov je lepšie pristúpiť
k výmene za rastlinu novú.
Kedy je správny čas?

Pestovanie izbových rastlín je činnosť, ktorá sa týka takmer
každého z nás. Jednou z činností, ktorým sa nedá vyhnúť, je
presádzanie týchto rastlín. Nie je to nič zložité, ale je treba
rešpektovať niektoré zásady.

Najvhodnejším termínom pre presádzanie
izbových rastlín je predjarie a jar. Súvisí to
s množstvom dostupného svetla a fyziologickými procesmi v rastline. Pri dostatku svetla
je rastlina aktívnejšia a energiu získanú zo
slnka „posiela“ aj do koreňovej sústavy. Korene obvykle na rastline rastú ešte pred tým,
než začne vytvárať nové listy. S predlžujúcimi
dňami sa zvyšuje aj aktivita rastlín a na presadenie v tomto termíne reaguje najlepšie.
Za určitých okolností (rozbitý kvetináč, sťahovanie...) sme nútení rastliny presádzať aj
v inom období. Ak takáto situácie nastane,
presadenie izbovej rastline obvykle neublíži,
ale nemusí naň reagovať tak priaznivo, ako
pri jarnom termíne.

Zásahy do rastliny
V niektorých prípadoch, ak je napríklad časť koreňov poškodená, alebo ak je ohrozená statika rastliny (je
príliš dlhá, kláti sa a je nestabilná) , je nielen možné, ale často
i nutné do rastliny zasiahnuť a zredukovať ju. Tento zásah môže
rastlinu zachrániť, alebo predlžiť jej život. Celkom bez obáv môžeme
k tomuto úkonu pristúpiť u dracén, juky, väčšiny fíkusov, exotických
popínavých rastlín. Pokiaľ je nutné redukovať rastlinu hlbším rezom,
nikdy by sme si tieto zásahy nemali nechávať na jesenné obdobie a začiatok zimy. Nové pučanie a rast nových výhonov
pri slabej intenzite svetla a krátkych dňoch by
mohlo znamenať vznik slabých a krehkých listov.
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Text Pavel Chlouba
Foto autor a Dreamstime

Kvetináč
Pre absolútnu väčšinu izbových rastlín je životne nutné,
aby bol zabezpečený odtok nadbytočnej vody z koreňového
priestoru. Pestovateľské nádoby musia mať dostatočne veľké a dobre
funkčné odtokové otvory. Ak potrebujeme zväčšiť novú pestovateľskú
nádobu od tej pôvodnej, treba vybrať len o niekoľko cm väčší rozmer. U starých
rastlín nemusíme bezpodmienečne pri presádzaní používať hneď väčšiu nádobu.
Niekedy iba postačí časť pôvodného substrátu opatrne odstrániť a nahradiť ho
novým. Existujú dokonca i také druhy rastlín, ktoré lepšie prosperujú v menších
nádobách. Patria sem napríklad cykasy, ktoré v svojej domovine obývajú nie
príliš objemné skalné dutiny a na malý koreňový priestor sú zvyknuté.
U niektorých druhov je dokonca malá pestovateľská nádoba
dokonale vyplnená koreňmi podmienkou ich bohatého
kvitnutia. Týka sa to napríklad klívií a orchideí
z rodu Cymbidium.
Do čoho presadzovať?

álny substrát

univerz
G pre väčšinu rastlín používame tzv.
ej veľmi
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y
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hide
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špeciálnom substrá
a staršie kusy antúrií, pestujeme v

Natura Symfonie je hotový prírodný postrek
proti škodcom na ochranu rastlín vonku aj
v interiéri. Účinkuje na vošky, molice, roztočce,
strapky a puklice.

Floria Substrát pro zelené rostliny a palmy je
ideálny na pestovanie izbových rastlín okrasných
listom. Obsahuje kokosové vlákna pre dlhú
životnosť a hydratačnú zložku, ktorá znižuje
spotrebu vody.

Floria Kapalné hnojivo pre izbové rastliny
s účinkom proti smutniciam rastlinám dodáva
živiny a zároveň obmedzuje výskyt nepríjemných
mušiek – smútnic.

Agro Keramzit slúži ako výplň do
hydroponických nádob, na zakrytie substrátu
v kvetináčoch a ako drenážna vrstva.

Náš tip

Agro Substrát pro pokojové rostliny pre
kvitnúce i nekvitnúce druhy izbových rastlín
dodáva živiny a stopové prvky vo vyváženom
pomere. Obsahuje hnojivo na šesť týždňov rastu.

Sanium Stick – insekticídny prípravok vo forme
tyčiniek s hnojivým účinkom pôsobí proti savým
škodcom. Efekt nastáva už počas prvého dňa
aplikácie.
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JAK NA TO

KLÍČKY, VÝHONKY,
MICROGREENS…
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Jak postupovat – klíčky
• Zavařovací sklenici se šroubovacím víčkem důkladně vymyjte horkou vodou,
vložte asi dvě hrsti semen a zalijte vodou tak, aby byla semena těsně pod
vodou.
• Sklenici nezavírejte, pouze zakryjte utěrkou a nechte stát při pokojové teplotě
potřebnou dobu (viz tabulka).
• Pak vodu vylijte a semena důkladně
propláchněte v sítku pod tekoucí vodou.
Pak semena opět vložte do sklenice,
zakryjte utěrkou a dvakrát denně propláchněte vodou.

• Poslední den klíčení postavte sklenici
k oknu a počkejte, až se utvoří klíčky.
• Nemůžete-li spotřebovat vše najednou, dejte sklenici do chladničky, kde
vydrží zhruba týden. Každý den je však
třeba obsah proplachovat, aby semena
neplesnivěla.
Jak postupovat – výhonky
(microgreens)

• Vybraná semena na noc namočte do
teplé vody, pak vodu slijte, semena vysejte na povrch zeminy a jemně přitlačte. Nádobu překryjte plastovou fólií.
• Průběžně zavlažujte, nejlépe rozprašovačem tak, aby semena nikdy nezaschla.
• Jakmile začnou semena klíčit, přestaňte
používat fólii, ale stále zavlažujte. Výhonky sklízejte sestřižením těsně nad zemí.

• Truhlík nebo jinou vhodnou nádobu
naplňte zeminou, ideálně pro výsevy
(neobsahuje živiny) a zvlhčete ji.
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Z hrsti semen
fazolí mungo
získáte během
týdne salát pro
celou rodinu.

KLÍČIVÝ MIX
Síla v každém zrníčku. Skvěle
chutnající klíčivý mix se
skládá z čočky, žluté hořčice
a pískavice. Dohromady
tvoří vysoce hodnotnou směs
semínek.

SMĚS SEMÍNEK
Naklíčená semínka jsou vhodná
k vylepšení salátů, polévek
a jiných pokrmů. Různorodé
chuťové tóny pískavice, čočky
a ředkviček (trpká, hrášková,
kořeněná) se vám nikdy neomrzí.

ALFALFA
Výhonky alfalfa jsou semena
vojtěšky a v chuti připomínají
řeřichu, ale jsou jemnější.
Výhonky alfalfa se používají
do salátů, polévek a jako
obloha na chleba.

pro klíčení:
fazole adzuki a mungo, hrách, cizrna,
čočka, žlutá sója žlutá

M

NEJ používanější semena
pro výhonky:
ředkvička, zelí, brokolice, řeřicha,
hořčice, pšenice, ječmen, oves, žito,
špalda, pohanka, kukuřice, rýže

M

V ČEM JSOU KLÍČKY
A VÝHONKY PROSPĚŠNÉ
s vysoký obsah bílkovin,
minerálů a antioxidantů
s zdroj vitamínů A, B, C, a E
s vysoký obsah vlákniny,
chlorofylu a esenciálních
mastných kyselin
s snadno stravitelné
s odkyselují organismus

Semeno
Cizrna
Čočka
Dýně
Ječmen
Kukuřice
Mungo
Oves
Pískavice
Pohanka
Pšenice
Quinoa
Rýže
Sezam
Slunečnice
Špalda (žito)
Vojtěška

Doba
máčení
(hodin)

Doba
klíčení
(dnů)

12
8
8
6–8
12
24
6
8
¼
7
2
9
8
2
8
8

0,5
0,5
1–2
2
2–3
2–5
2–3
3–5
1–2
2–3
1–2
2–3
1–2
2–3
2–3
2–5

Vyzkoušejte další
jednodruhová klíčivá semínka
a vyberte si mezi nimi chuť,
která je vám nejpříjemnější.
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UŽITKOVÁ ZAHRADA

Citrusy
Z TERASY
citron

mandarinka

pomeranč

Největším kamenem úrazu při pěstování
citroníků, pomerančovníků či mandarinkovníků
bývá jejich přezimování. Pokud však dokážeme
přezimovat jiné balkonové rostliny jako
durmany, libory či fuchsie, měli bychom
být úspěšní i v případě těchto tropických
a subtropických rostlin.
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Připravila Jana Morávková
Foto GAP Photos a Dreamstime

Společné znaky citrusů

• stálezelené stromky nebo keře, listy vyměňují
JAK PĚSTOVAT CITRUSY
po 2–3 letech
• v přírodě dorůstají výšky 5–15 m
teplé a slunné místo, od poloviny května do poloviny října
na teplém, chráněném stanovišti
• aromatické květy bílé barvy, někdy slabě
přezimování buď na velmi světlém místě při teplotě 10–15 °C
nachové, silně a příjemně voní
(zimní zahrada) – rostlina vegetuje i přes zimu, nebo méně
• květy samoopylovací, pro tvorbu plodů stačí
světlé místo s teplotou 5–10 °C
jedna rostlina
čím teplejší místo na přezimování, tím více světla
• kvetou několikrát do roka, na jedné rostlině
rostlina potřebuje
mohou být květy, nezralé i zralé plody
přesazujeme jednou za tři roky, substrát
• plodem je bobule nazývaná hesperidium
pro balkonové rostliny nebo speciální pro citrusy
• tvar plodů rozmanitý, kulovitý až hruškovitý či
přihnojujeme jednou za týden, v zimě jen jednou za měsíc
protáhlý, hmotnost většinou několik dekagramů
zálivka pravidelná, ale ne příliš vydatná –
• chuť dužniny kyselá, někdy i nahořklá až mdle
mnoho vlhkosti škodí
sladká
• kvůli vysoké plodnosti je vhodné násadu
redukovat
Roubované
• v nevhodných podmínkách, zejména při
sazenice se prodávají
často již plodící.
přezimování, je napadají svilušky, červci
a puklice
Semenáče plodí

E
E
E
E
E
E

většinou až po
zhruba 20 letech.

Zahradník
radí:
Ing. Jiří Bartoš

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

V našich zahradních
centrech najdete velký výběr
citrusů a rádi vám pomůžeme
s výběrem konkrétního druhu i jeho
pěstováním. Kromě rostlin nabízíme
také doplňkový sortiment, jako jsou
substráty nebo hnojiva.

Agro kapalné hnojivo pro citrusy obsahuje
živiny v optimálním poměru a snadno se
aplikuje.

Náš tip

Profík tekuté železo je určeno pro rostliny
se zvýšenými nároky na tento
prvek, k nimž patří i citrusy. Je prevencí
proti blednutí a žloutnutí listů.

Agro substrát Citrusy přispívá ke zdravému
růstu a bohaté násadě plodů a květů.
Přídavek železa zabraňuje žloutnutí listů.
Obsahuje také hnojivo a Vitality Komplex
pro vitalitu a regeneraci r aostlin.
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VITAMÍNY

Nejen PRO MALÉ
USMRKÁNKY

Konec starého roku a začátek nové
ho
období je nejen časem zimních rad
ovánek,
ale i typických respiračních nemocí
–
rýmy, zánětu dýchacích cest, nachl
azení.
Stačí prochladnout při sáňkování ne
bo
lyžovačce a druhý den už se probo
uzíme
s „knedlíkem“ v krku, z něhož se
spolehlivě vyvine rýma. Ta je nepří
jemná
nejen pro děti, ale i pro dospělé – ne
nadarmo se o rýmě říká, že je „smrte
lnou
pánskou nemocí na čtyři“… Nepomů
žou
žádné léky, nezaberou antibiotiky
,
léčená rýma prostě trvá týden, ne
léčená
sedm dní. Přesto si můžeme alespo
ň
trochu ulevit, nejlépe pomocí přírod
ních
produktů, které vám nabízíme v na
šich
zahradních centrech a které můžet
e
užívat i preventivně v období, kdy
se
respiračním nemocem daří.

Vypěstujte si zdraví doma
Rýmovník (Plectranthus amboinicus) má
jemně mentolovou, lehce kořeněnou vůni.
Vymačkanou šťávou z listů si můžeme
potírat okraje nosních sliznic, uvařit si čaj
nebo vyrobit sirup. Šťáva z listů působí
také desinfekčně na drobné rány a působí
také jako odpuzovač komárů.

Věděli jste, že proti běžným nemocem z nachlazení si můžete vyrobit účinné prostředky
i z některých pokojových rostlin?

Angínovník (Belamcanda chinensis,
syn. Iris domestica) obsahuje v listech
účinné látky s antiseptickými účinky, které
potlačují zánět. Pomáhají při bolestech
v krku, zánětu nosohltanu a ulevují při
angíně. Užívá se nálev z drcených listů,
případně lze žvýkat kousek čerstvého listu.
Pozor, při nadměrném užívání je toxický!

Migrénovník (Tetradenia species)
pomáhá při bolestech hlavy a migrénách,
ale ulevuje také při respiračních
onemocněních. Vdechujeme vonné silice,
které se uvolňují při rozemnutí čerstvých
lístků, případně jimi můžeme jemně
masírovat spánky a zadní část krku.
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a archiv výrobců

Sonnentor ZÁZVOR KURKUMA
Spojením dvou siláků, zázvoru
a kurkumy, vznikla temperamentní
směs, která je mnohostranným
pomocníkem především v chladném
období roku.
Aromatickou směs skvěle doplňuje
galgán. Čaj se hodí k exotickým
polévkám a skvěle doprovodí i karí.

Sonnentor KUC-KUC
Výborný bylinný čaj pro chladné zimní
dny, kdy na vás číhají bacily a nachlazení
na každém kroku. Jednoznačně patří
k velmi oblíbeným čajům.
V této aromatické směsi najdete šalvěj,
lipový květ, heřmánek a černý bez.

Sonnetor ZÁZVOR POHODA
Bylinná směs se zázvorem přichází jako
novinka spolu s novým designem celé
zázvorové řady a přináší, jak název
napovídá, pohodu po dlouhém dni.
Uvařte si teplý čaj, hoďte nohy nahoru
a vychutnejte si chvíle vytouženého
odpočinku v doprovodu této květinové
směsi s pikantní dochutí.
Síla zázvoru vás zabalí do teplé deky
a souhra levandule, heřmánku a konopí
ukonejší do pohody.

ách,

Sonnentor ZÁZVOR CITRON
Bylinný čaj, který zahřeje a aktivuje
tělo i duši. Díky obsahu lékořice vzniká
lehký nasládlý tón. Obzvláště vítaný ve
studených ročních obdobích. Doporučuje
se k lehkým rybám, thajským nebo
orientálním pokrmům.
Obsahuje lékořici – osoby s vysokým
krevním tlakem by se měly vyvarovat
nadměrné spotřeby.

Sonnentor USMRKÁNEK®
Když je venku nevlídně, je čas na
šálek dobrého čaje! Heřmánek, černý
bez a šalvěj podporují přirozenou
obranyschopnost. Dopřejte pár doušků
malým i velkým usmrkánkům.
Pro děti od sedmi měsíců.

Kitl SYROB ZÁZVOROVÝ
Vynikající hustý sirup vyrobený
z čerstvě vylisované šťávy z kořene
zázvoru v bio kvalitě. Díky svému
složení a šetrnému výrobnímu postupu
je bohatý na látky zdraví prospěšné,
aromatické a chuťové.
Zalijete-li jej horkou vodou a ozdobíte
plátkem pomeranče a kouskem skořice,
získáte chutný horký nápoj.

lice,
ch

Kitl MEDUCÍNKA
Sirup, jehož složky přispívají
k normální funkci imunitního systému,
se vyrábí ze zahuštěné jablečné šťávy,
propolisu, bylinek a vitamínu C.
Neobsahuje žádný řepný cukr. Díky
svému složení je Meducínka vhodná
i pro děti.

Kitl SMRKÁČEK BIO
Sirup z mladých smrkových výhonků
v bio kvalitě s vitamínem C.
Mladé smrkové výhonky přispívají
k normální funkci dýchacího systému.
Vitamín C přispívá k normální funkci
imunitního systému.
Kitl Smrkáček Bio je vhodný pro
dospělé i děti od jednoho roku.
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inz_

VITAMÍNY

CO JSTE MOŽNÁ
NEVĚDĚLI

o medu

?
Kdy jindy chutná krajíc chleba s medem lépe než v zimě
?
A čím jiným si osladit čaj, když se o nás pokouší chřipka
Med je jediná potravina, která obsahuje všechny
látky potřebné k udržení života, včetně enzymů,
vitamínů, minerálů a vody. Jako přírodní lék med
napomáhá detoxikaci jater, zmírňuje příznaky nemocí
dýchacího ústrojí, zabraňuje infekcím a podporuje
trávení. A samozřejmě chutná – nejen med samotný, ale
i produkty z něj vyrobené.
• Med má širokou škálu zabarvení – od bílé
přes zlatou až po tmavě hnědou, podle
toho, z jakých květů včely sbírají nektar.
• Různé medy mají podobnou výživovou
hodnotu, čím jsou tmavší, tím více
minerálních látek obsahují.
• Medovicový (velmi tmavý nebo také lesní)
med není z nektaru, ale medovice – lepkavé hmoty, kterou vylučují zejména mšice.
• Včela je jediný hmyz, který produkuje
lidskou potravu.
• Průměrná včela dělnice vyprodukuje za
život asi 9 gramů medu.

• Pro výrobu 1 kg medu včely naletí
vzdálenost rovnající se sedminásobku
obvodu Země a musí navštívit asi milion
květů!
• Včely vyrábějí med tak, že sbírají nektar,
medovici a sladké šťávy obsažené v rostlinných orgánech. Tuto směs obohatí
látkami z vlastního těla a pak je uskladní
v plástech, kde med dozrává.
• Med neobsahuje sacharózu, proto při
slazení medem nemusí tělo namáhavě
metabolicky štěpit sacharózu na fruktózu a glukózu, které dokáže využít.

Vyzkoušejte i další
produkty z medu
nebo s přídavkem
medu. Najdete je
v našich zahradních
centrech v oddělení
s potravinami.

• Med uchováváme při teplotě do 25 °C
v temnu a bez osvětlení přímými slunečními paprsky.
• Jedna lžička medu denně účinně pomáhá při artritidě.
• Med účinně hojí spáleniny.
• „Zcukernatění“ neboli krystalizace medu
není známkou nekvality, ale naopak
důkazem kvalitního produktu. Tekutý
může zůstat pouze med akátový.
• Zkrystalizovaný med rozpustíte ve vodní
lázni o teplotě 50 °C. Nepoužívejte
mikrovlnnou troubu!

Kitl MEDOVINA
se vyrábí za studena z medoviny
a mateřídoušky, květu lípy, voňatky a bezu
černého. Je slazena pouze zahuštěnou
hroznovou šťávou, neobsahuje žádný cukr
řepný a není dolihovaná.
Obsah alkoholu se pohybuje okolo 12 %
objemu (záleží na dané výrobní šarži).
Díky svému složení je vhodná na prohřátí
těla i duše nejen při dlouhých zimních
večerech.
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B

150g / 90ks

A

100g / 60ks

Nenáročná na pěstování

Ke krátkodobému skladování

Dobrá skladovatelnost

Ke krátkodobému skladování

Nenáročná na pestovanie
Prosta uprawa
Nem igényes növény

Na krátkodobé skladovanie
Do krótkoterminowego przechowywania
Rövid tárolásra alkalmas

Dobrá skladovateľnosť
Dobre przechowywanie
Kitünően tárolható

Na krátkodobé skladovanie
Do krótkoterminowego przechowywania
Rövid tárolásra alkalmas

7kg

10kg

CIBULE SAZEâKA
Romy

SNOWBALL
Odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. Cibule
jsou kulovité, s bílými suknicemi, 40–60 mm veliké.
Vegetační doba od výsadby je 83–110 dnů. Hmotnost
cibulí je 115–125 g. Je nenáročná na pěstování.

A

100g / 60ks

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

ROMY
Středně raná odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. Cibule jsou kulovité, s úzkým krčkem, s tmavě červenou až fialovou barvou slupky. Vegetační doba od výsadby je 120 dnů. Hmotnost cibulí je 100–200 g. Je
vhodná ke krátkodobému skladování.

B

150g / 90ks

Dobrá skladovateľnosť
Dobre przechowywanie
Kitünően tárolható

Ružová farba šupky
Różowy kolor łuski
Rózsaszin héjú

5kg

Allium cepa L.

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

KARMEN
Tradiční poloraná odrůda karmínově červené až fialové barvy. Cibule jsou ploše kulovitého tvaru o velikosti
50–70 mm. Dužina je bílá, pevná a má pikantní chuť.
Vegetační doba od výsevu je 85–110 dnů. Hmotnost
cibulí je 100–200 g. Má dobrou skladovatelnost.

A

100g / 60ks

Allium cepa L.

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

Dobrá skladovatelnost
Dobrá skladovateľnosť
Dobre przechowywanie
Kitünően tárolható

7kg

VŠETANA
Tradiční odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. Tvoří kulovité žlutohnědé cibule o velikosti 50–70
mm. Vegetační doba od výsadby je 80–105 dnů. Hmotnost cibulí je 117–125 g. Má dobrou skladovatelnost.

D

250g / 9ks

B

150g / 90ks

9kg

CIBULE SAZEâKA
Sturon
8934to

8926to

ROSANNA
Středně raná odrůda vhodná pro jakýkoliv typ půdy. Cibule jsou kulaté nebo kupolovité s průměrným krčkem.
Slupky mají růžovou barvu. Vegetační doba od výsadby je 130 dnů. Hmotnost cibulí je 100–200 g. Je vhodná ke krátkodobému skladování.

BIRNFORMIGE
Pozdní odrůda jemné a mírně sladké chuti. Žlutá hruškovitá cibule má silnou, světle hnědou slupku a průměrný krček. Vegetační doba od výsadby je 130 dnů.
Hmotnost cibulí je 100–200 g. Je vhodná ke krátkodobému skladování.

Odolná proti chorobám
Odporna na choroby
Betegségekkel szemben elenálló

CIBULE SAZEâKA
V‰etana

Allium cepa L.

Allium cepa L.

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

Odolná proti chorobám

10kg

CIBULE SAZEâKA
Rosanna
Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

A

100g / 60ks

Dobrá skladovatelnost

Růžová barva slupky

CIBULE SAZEâKA
Birnformige
8916to

Allium cepa L.

8912to

8904to

Allium cepa L.

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

7kg

CIBULE SAZEâKA
Karmen

CIBULE SAZEâKA
·tutgart

Allium cepa L.

8942to

6kg
CIBULE SAZEâKA
Snowball

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

STURON
Velká, kulatá, žlutohnědá cibule s pevnou suchou vnější
suknicí. Cibule jsou ploše kulovité až kulaté o velikosti
50–70 mm. Vegetační doba od výsadby je 75–100 dnů.
Hmotnost cibulí je 100–200 g. Dosahuje vysokého výnosu. Má dobrou skladovatelnost. Odolná proti chorobám.

D

250g / 12ks

Allium cepa L.

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

ŠTUTGART
Tradiční odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. Cibule jsou ploše kulovité, zlatožluté až nahnědlé o velikosti 45–75 mm. Vegetační doba od výsadby je
80–100 dnů. Hmotností cibulí je 85–100 g. Má dobrou skladovatelnost.

F

125g / 4–5ks

Vysoký výnos

Dobrá skladovatelnost

Dobrá skladovatelnost

K dlouhodobému skladování

Vysoký výnos
Wysokie plonowanie
Nagy terméshozamú

Dobrá skladovateľnosť
Dobre przechowywanie
Kitünően tárolható

Dobrá skladovateľnosť
Dobre przechowywanie
Kitünően tárolható

Na dlhodobé skladovanie
Do długoterminowego przechowywania
Hosszú tárolásra alkalmas

HYBRID

1,5kg

CORRADO F1
Středně raná hybridní odrůda vhodná pro jakýkoliv typ půdy. Cibule jsou zlato-žluté s průměrným krčkem. Má silnou
slupku a vyvinutý kořenový systém. Vegetační doba od výsadby je 120 dnů. Hmotnost cibulí je 100–200 g. Je vhodná ke krátkodobému skladování. Poskytuje vysoký výnos.

Allium ascalonicum L.

Cibuºa ‰alotka, Cebula szalotka
Salottahagyma, Zwiebel Schalotte, Onion shallot

CIBULE ·ALOTKA
Golden Gourmet
8969to

Allium cepa L.

Cibuºa sadzaãka, Cebula dymka
Dughagyma, Zwiebelsetzlinge, Onion set

CIBULE ·ALOTKA
Red Sun
8955to

CIBULE SAZEâKA
Corrado F1

NOVÁ
âESKÁ
ODRÒDA

1,5kg

RED SUN
Odrůda šalotky s červeno-hnědou slupkou a kořeněnou
aromatizovanou chutí. Je vhodná k pěstování v teplejších oblastech. Vegetační doba od výsadby je 120–140
dnů. Hmotnost cibulí je 80–140 g. Má dobrou skladovatelnost.

Allium ascalonicum L.

Cibuºa ‰alotka, Cebula szalotka
Salottahagyma, Zwiebel Schalotte, Onion shallot

700g
âESNEK JARNÍ
Lumír

8972to

6kg

8922to

A

100g / 60ks

8952to

A

100g / 60ks

CIBULE A ČESNEK

GOLDEN GOURMET
Žlutá odrůda šalotky lehce kořeněné chuti. Odolná proti
běžným chorobám rostlin. Je vhodná k pěstování
i v chladnějších oblastech. Vegetační doba od výsadby
je 120–130 dnů. Hmotnost cibulí je 80–140 g. Má dobrou skladovatelnost.

Allium sativum L.

Cesnak jarn˘, Czosnek wiosenny
Tavaszi fokhagyma, Frühlingsknoblauch
Spring garlic

9010ms

Vyberte si k výsadbě:

LUMÍR
Česká odrůda úzkolistého raného nepaličáku určená
k jarní výsadbě. Má 11–15 bělavých stroužků, u báze
až světle hnědofialové, na řezu bledě žlutohnědé barvy. Odrůda má vynikající skladovatelnost.

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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HadzimaPlant, s.r.o.

ROK V ZNAMENÍ
STAVEBNÝCH PRÁC

V priebehu jari sme dali do
prevádzky novú predajnú halu
o rozmere 1 024 m2, predajný
fóliovník a príručný sklad
(1 344 m2). Práve upravujeme novú plochu
na okrasné stromy. Zlepšenie komfortu predaja vyvrcholí
zväčšením parkoviska začiatkom budúceho roka.

G

www.hadzimaplant.sk

NOVINKY

z našich
zahradních
center

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

PARKON s.r.o.

VÍTÁNÍ JARA

Jako každý rok pro vás v týdnu od 14. do
20. března připravujeme akci Vítání jara
s víkendovou výstavou řezaných tulipánů.
Chcete vyhrát kytici 50 tulipánů? Přijďte
se podívat a zúčastněte se hlasování
o nekrásnější tulipán!

G

GARDEN TEAM s.r.o.

www.parkon.cz

NOVÝ ČLEN NÁŠHO
DRUŽSTVA

Od tohto roku je členom
družstva Záhradné centrá CS
taktiež spoločnosť GARDEN
TEAM s.r.o. z Bytči. Jej majiteľ
Milan Gaňa o svojej firme hovorí:
„Od roku 1998 sa venujem
záhradníctvu, stavebníctvu
a obchodu, s výstavbou
záhradného centra a sídla
firmy sme začali v roku 2014.
Náš pracovný priestor prináša
pôžitok pre oči a dušu, ale
i nové a svieže myšlienky, ktoré
potrebujeme pri našej tvorbe.
Naším cieľom a víziou je vytvárať
vo svojom okolí krajšie, zelenšie
prostredie. Náš tím je zložený
predovšetkým z mladých
a kreatívnych ľudí, pre ktorých je
práca ich spoločným koníčkom.
Zamestnanci sú našou
najväčšou prednosťou a svojimi
dlhoročnými skúsenosťami,
ochotou tvrdo pracovať
a prijímať nové výzvy, nás ako
firmu neustále posúvajú vpred.“
www.garden-team.sk

G

Kvety.sk s.r.o.

ROZŠÍRILI SME TRADE
CENTRUM V KRIVÁNI

V tomto roku sme dokončili
druhú etapu záhradného
centra a vonkajšieho predaja.
Celková predajná plocha pre
zákazníkov teraz predstavuje
viac ako 10 000 metrov
štvorcových záhradného
sortimentu, črepníkov, zeminy,
dekorácii, sušených kvetov,
potrieb pre domácnosť
a dielňu, rezaných kvetov
a vonkajších rastlín.

G

www.kvety.sk

GardenMarket s.r.o.

ROZŠÍŘILI JSME
ZAHRADNÍ CENTRUM

Ke stávajícím 1 150 m2 kryté
plochy jsme přistavěli dalších
800 m2, kde najdete rozšířený
sortiment ratanových
nádob, keramických obalů,
potřeb pro aranžování,
pochoutky pro domácí
mazlíčky a spoustu dalších
novinek. V průběhu roku
vám zde nabídneme rozsáhlý
sortiment sezónních rostlin,
pokojových květin a bylinek.
Doufáme, že se vám bude
v našich nových prodejních
prostorech líbit a budete se
k nám rádi vracet.

G

www.gardenmarket.eu
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Dělejte s námi svět krásnější
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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

Záhradníctvo Horváth

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

Záhradníctvo Horváth

Hlavná 71, 927 01 Šaľa
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 1474, 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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