
JARO V PLNÉM  
PROUDU:

 azalky, borůvky, jahody,  
letničky, levandule

PROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI

Jaro  
2018



2

Premenlivá vŕba 
Aj keď sa v našej prírode vyskytuje cez 

20 druhov vŕb, najväčšia popularita patrí 
východoázijskému druhu Salix integra, 
konkrétne kultivaru ‘Hakuro Nishiki‘. Pô
vodný druh sa vyskytuje v Čine, Japonsku 
a Kórei, kde rastie na vlhkých územiach 
a pozdĺž vodných tokov. Kultivar ‘Hakuro 
Nishiki‘ vznikol v Japonsku, vyznačuje 
sa výraznou premenlivosťou listov. Pri 
pučaní majú listy výraznú ružovú farbu, 
neskôr sa objavuje farba biela i zelená. 
V teplejších letných dňoch ubúda ružový 
podiel a zvyšuje sa podiel bielej farby. Dá 
sa pestovať ako krík, o mnoho viac však 
tomuto kultivaru svedčí pestovanie na 
kmienku. Aby rastlina vyzerala úhľadne, 
mala by sa často strihať do pravidelné
ho tvaru. Odvážny rez tejto vŕbe priamo 
svedčí. Ak ju budete pestovať na kmien
ku, dbajte na rýchle odstraňovanie pla
ných výhonov z podpníku (podnože).

Čo ste nevedeli o bazalke 
Bez akýchkoľvek pochýb patrí bazalka 

k najmilovanejším bylinkám súčasnosti. 
V kuchynskom upotrebení sa bazalka hodí 
hlavne na jedlá s rajčinami, fazuľou a ces
tovinami. Pri akejkoľvek úprave ale treba 
trochu striedmosti – väčšie množstvo 
bazalky na chuťové bunky i tráviaci sys
tém pôsobí viac rušivo než povzbudivo. 
Vôňa bazalky pôsobí pozitívne aj mimo 
kuchynský priestor. Tvrdí sa, že charakte

ristická vôňa odpudzuje niektoré druhy 
škodlivého hmyzu, čím bazalka plní úlo
hu prírodného ochranného prostriedku. 
Preto sa občas aj sušila a rozhadzova
la na miesto, kde nebol žiaduci výskyt 
hmyzu. Bazalka mala aj veľmi symbolický 
význam – talianske aj anglické dievčatá 
bazalku vystavovali do okna alebo sa ňou 
zdobili priamo, aby chlapcom naznačili, 
že sú voľné. V liečiteľstve má bazalka tiež 
mnoho využití. Podporuje trávenie i chuť 
do jedla, preto sa používala ako prostrie
dok proti anorexii. Potretie pokožky ba
zalkou má repelentné účinky, zmierňuje 
bolesť po bodnutí hmyzom.

 Rastliny so striebornými 
listami
Vyznať sa v rastlinách je niekedy na

ozaj dosť náročné. Niektoré vlastnosti 
rastlín je možné uhádnuť aj bez bližšej 
znalosti konkrétneho druhu. Platí to 
čiastočne aj o rastlinách, ktoré majú 
listy šedo sivej, až striebornej farby. Je 
to vlastne trochu optický klam, preto
že šedú farbu často tvorí povrchová 
vrstvička chĺpkov alebo šupiniek. Šedo 
strieborná farba veľmi účinne odráža sl
nečné žiarenie späť do priestoru, čo má 
za následok to, že rastlinné pletivá pod 
týmto ochranným zafarbením sa nepre
hrievajú, čím výborne hospodária s vo
dou. Z toho všetkého vyplýva, že rastliny 
s listami šedo striebornej farby obvykle 

Úvodník
Startujeme 
sezónu plnou 
nadějí 

Každý rok je to 
stejné a přitom 
úplně jiné. Každý 
rok v lednu 
a únoru vybíráme 

to nejlepší zboží, kterým vás na jaře 
překvapíme a potěšíme. Každý rok zažíváme 
v zimních měsících čas chystání a plánování, 
a pak se únor přehoupne do druhé poloviny 
a pomalu to začne vypadat nadějněji. Den 
se prodlužuje, sluníčko nabírá na obrátkách 
a do lidí se znovu vlije naděje. Se začátkem 
března odstartuje sezóna a pro nás začnou 
ty čtyři pekelné měsíce, které máme tak rádi. 

Vždy doufáme, že vás zase nezklameme 
a že vám nabídneme kvalitní zboží, které 
jde v souladu se současnými trendy, a že 
vás zase udivíme svým profesionálním 
přístupem. A co vám to letos představíme? 
Co jsme pro vás naplánovali? 

Jaro a prodej letniček a balkónových rostlin 
patří již tradičně k sobě. Těšit se můžete 
doslova na ráj druhů, barev a velikostí – 
od macešek přes muškátové desetipaky, 
barevně vyladěné vozíky větších rostlin 
až k vzrostlým závěsům. Konec dubna 
bude ve vašem zahradním centru opravdu 
barevný – nechte se nalákat ukázkou, 
na co se můžete těšit, v tomto čísle TIPU.

Bylinky po nás žádáte stále více. Staly 
se pevnou a stále se rozšiřující součástí 
jarní sezóny. Řadu tradičních druhů doplní 
novinky – rýmovník, angínovník, medvědí 
česnek či kotvičník. V zeleninové sadbě 
krom tradičních druhů zaútočí letos na vaše 
chuťové pohárky chilli papričky.

Velkou novinkou letošního jara budou 
společné letáky, v nichž vám nabídneme 
zboží, které jsme pro vás vybrali – časopis 
TIP vám bude toto zboží postupně 
představovat. Můžete se těšit na azalky, 
levandule, široký sortiment rostlin pro živé 
ploty, růže, stále oblíbenější nové odrůdy 
hortenzií, širokou nabídku jahod či borůvek.

Věříme, že naše společné jaro bude stát 
za to a že když přijdete znaveni z našich 
zahradních center, naleznete chvilku pohody 
u kávy či čaje i s naším časopisem TIP.

Krásné, slunné jaro vám přeje 

Marie Hubálková Matúšů
vedoucí redakční rady 

Záhradnícke 
zaujímavosti 

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

Premenlivá vŕba Bazalka
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výborne znášajú stanovište na priamom 
slnku, sú odolné k vysokým teplotám. Tiež 
veľmi často platí, že si vedia lepšie poradiť 
s dlhotrvajúcim nedostatkom vody.

Bielenie, etiolizácia
Nedostatok svetla má na rastliny ne

priaznivý dopad, ich výhony sa predlžujú, sú 
krehké, lámavé a náchylnejšie k poškode
niu hmyzom i hubovými chorobami. Biele
nie má ale v určitých prípadoch i pozitívny 
dopad. U niektorých druhov listovej zele
niny sa výhony bielia zámerne. Získajú tým 
krehkosť a lepšiu chuť. Bielenie sa používa 
napríklad u špargle, endívie, kardy, rebar
bory alebo vňaťového zeleru. K bieleniu 
sa často používa napríklad kartón, do kto
rého sa bielené listy zabaľujú na niekoľko 
dní pred plánovaným zberom. Na obrázku 
je čiastočne vidieť keramická nádoba urče
ná na bielenie. Má tvar úzkeho zvonu, ktorý 
nemá dno. Prikrýva sa poklopom, aby sa 
svetlo nedostávalo k rastline.

Wasabi 
Slovo wasabi už počul skoro každý, 

ale málokto videl, ako táto rastlina vlast
ne vyzerá. Je to tradičná ázijská bylina, 
ktorá sa používa podobne ako chren. 
Rastie v chladnejšom, často podhor
skom prostredí – obvykle v polotieni, 
na brehoch horských potokov, často 
priamo vo vode. Dorastá do výšky oko
lo 30 cm. Vedecký názov rastliny je Wa-
sabia japonica, niekedy sa označuje ako 
Eutrema wasabi. V Japonsku sa wasabi 
pestuje približne od desiateho storočia, 
odtiaľ sa rastliny dostali aj do iných kra
jín, všeobecne sa ale táto rastlina pova
žuje za veľmi náročnú. Jej pestovanie je 
zložité, wasabi potrebuje chladnú a čis
tú vodu s primeraným množstvom živín. 
Wasabi na ľudský organizmus pôsobí an
tibakteriálne, posilňuje imunitný systém, 
funkciu pečene, podľa niektorých štúdii 
znižuje riziko vzniku rakoviny.

Z histórie georgín 
Georgíny (Dahlia, jiřina) sú tradične pes

tované rastliny, a tak by sme mohli prepad
núť pocitu, že k našej záhradníckej kultúre 
patria odvždy. Georgína bola objavená 
v Mexiku až v roku 1784, o rok na to sa prvé 
kusy dostali do botanickej záhrady v Madri
de. Až roku 1791 bola popísaná a pomenova
ná na počesť švédskeho botanika Andersa 
Dahla. Prvá georgína mala malé kvety žlto
červenej farby, ale tie boli malé a nie príliš 
nápadné. Na začiatku georgínových dejín 
stáli rôzne šľachtiteľské pokusy, niektoré 
biedne, iné úspešné. Jedným z významných 
pestovateľov georgín bol český farár Jan 
Turek z Dašic, v roku 1835 inzeroval, že má 
k dispozícii 771 odrôd. Georgína, podobne 
ako aj iné rastliny prešli búrlivým vývojom, 
zažili obdobie slávy, úpadku i renesancie. 
V jednom období boli kvetinami najbohat
šej spoločenskej vrstvy, ale neskôr sa do
stali aj do záhrad bežných ľudí. 

Rastliny so striebornými listami Wasabi

Georgíny Bielenie, etiolizácia
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OSVĚTLENÍ A PŘISVĚTLOVÁNÍ 
ROSTLIN
Jednou ze základních podmínek exi
stence zelených rostlin je dostatek 
světla, které podmiňuje fungování 
fotosyntézy. Tam, kde chybí dosta
tek denního světla, musí se nahradit 
světlem umělým. Tomuto procesu 
se říká přisvětlování a v zahrad
nické praxi se používá už dlouhou 
dobu. Až v posledních letech se 
technologie přisvětlování vyvinuly 
a zlevnily tak, že začínají být dostup
né i pro domácí pěstování. Lze tak 
pěstovat řadu rostlin i ve tmavých 
interiérech s přirozeným nedostat
kem světla, nebo dokonce v úplně 
tmavých místnostech, jako jsou 
sklepy, garáže a dílny, pokud je tam 
přiměřená teplota. V podobných 
podmínkách lze pěstovat i některé 
druhy zeleniny a bylinek. V souvis
losti s nároky rostlin je ale třeba 
vědět, že ne každé světlo je pro ně 
vhodné – osvětlení ze stolní lampy 
nebo lustru v obýváku rozhodně 
rostlinám nijak nepomůže.

ROSTLINY KRÁTKODENNÍ 
A DLOUHODENNÍ
Světlo rostlina nepotřebuje 
pouze pro proces fotosyntézy, 
ale i pro založení květenství. Při 
založení květů u některých druhů 
rostlin nehraje roli jenom inten
zita slunečního svitu, ale i délka 
dne. Rostliny, které zakládají květy 
během dlouhého (letního) dne, se 
nazývají rostlinami dlouhého dne 
nebo jedním slovem dlouhodenní. 
Do této skupiny patří třeba listový 
salát, který se pěstuje hlavně v jar
ním a podzimním období. Během 
léta by „vybíhal do květu“, místo 
aby rostl do listů. Další podobnou 
rostlinou jsou třeba ředkvičky. Jak 
salát, tak ředkvičky ale někdy v létě 
na zahradě pěstujeme. Je to proto, 
že existují některé kultivary, které 

na dlouhý den nereagují tak citlivě 
jako běžné odrůdy. Obvykle se tyto 
odrůdy označují termínem „letní“ 
nebo celoroční. Opakem dlouho
denní rostliny je rostlina krátkoden
ní (rostlina krátkého dne). Tyto rost
liny zakládají květy v období, kdy 
se dny výrazně zkracují. Typickým 
příkladem takové rostliny je třeba 
vánoční hvězda nebo chryzantéma.

PLNÉ HNOJIVO
Plné hnojivo je takové, které obsa
huje všechny základní živiny a někdy 
i stopové prvky. Za nejdůležitější 
živiny pro rostlinu se považuje dusík 
(N), fosfor (P) a draslík (K). Když se 
značky těchto prvků přečtou za se
bou, najednou z toho máme NPK – 
tedy jedno z plných hnojiv, které 
máme k dispozici. Za plná hnojiva 
se také považují hnojiva krystalická, 
tekutá nebo speciální. Opakem pl
ného hnojiva je hnojivo jednoslož
kové. Jeho prostřednictvím dáváme 
do půdy jenom některý z prvků 
potřebných pro výživu rostlin.

ROSTLINA PANAŠOVANÁ 
(VARIEGÁTNÍ)
Mnoho rostlin se vyznačuje vý
raznými barevnými odchylkami na 
listech. Když má rostlina na zeleném 
listě bílou či žlutou kresbu různého 
tvaru (skvrny, proužky, nepravidelné 
plochy), říkáme o ní, že je panašo
vaná neboli variegátní. Z hlediska 
ozdobnosti bývají tyto změny 
vnímány jako pozitivní, pro život 
rostlin však mají konkrétní dopad. 
Čím jsou tyto skvrny větší, tím méně 
má rostlina chlorofylu. Ve vzácných 
případech to pro rostlinu znamená 
slabší vitalitu. Velmi často se také 
stává, že rostlina s takto vybarve
nými listy roste pomaleji nebo do 
menších rozměrů než rostlina s listy 
čistě zelenými.

Přisvětlování rostlin

Rostliny krátkodenní a dlouhodenní

Osvětlení rostlin

Rostlina panošovaná Plné hnojivo

Zahradnická hantýrka
TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba
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Zaplavte balkóny barvami!
Také pro letošní rok jsme pro vás připravili ucelené kolekce vybraných balkonových 
rostlin. Můžete je vysadit do truhlíků, květináčů, mis a závěsných nádob, které 
budou zdobit váš balkón nebo terasu po celé léto. V našich zahradních centrech 
je najdete na označených vozících ve skupinách, v jakých vám je představujeme 
na této dvoustraně.

LETNIČKY

Červený 

vozík 

Vínový 
vozík 

Růžový
 

vozík
 

Bílo-modrý 
vozík
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Směsi   do záv ěsných  kv ětináčů

Žlutý 

vozík 

Vzpřím
ené 

 pelar
gonie 

velkok
v ěté Výplňová 

 zeleň

Vzpřímené 
pelargonie
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Farby a mini záhradky  
 v kvetináčoch

Mnoho z nás nemá to šťastie mať veľkú 
záhradu, ale rozkvitnuté okno či balkón 
môže mať každý z nás. Pridať sa samozrejme 
môžu aj tí, ktorí si chcú vytvoriť útulné 
zákutia na terase či pri vchodových dverách. 
Predstavíme vám niekoľko tipov, ako si 
takúto minizáhradku záplavy kvetov vytvoriť.

Ideálny čas na výsadbu kvetináčov je 
začiatok mája, respektíve vtedy, keď už 
nehrozia jarné mrazíky. V našich záhrad
ných centrách dostanete široký sorti
ment všetkého, čo k výsadbe budete 
potrebovať. Dôležité je premyslieť si, 
aké kvetináče použijete, treba myslieť na 
kvalitný substrát, drenáž do kvetináčov 
(keramzit) a samotné rastlinky. Sortiment 
kvitnúcich letničiek je tak široký, že si mô
žete vybrať nielen z rôznych farebných 
kombinácií, ale ja odtieňov tón v tóne.

Umiestnenie
Nie každá letnička je vhodná na sl

nečné stanovište a naopak, nie každá je 
vhodná do tieňa. Preto si najprv rozmys
lite, kam nádobu po osadení umiestnite, 
a podľa toho vyberajte rastliny.

Druh nádoby
Rozhodnite sa, aké kvetináče použi

jete. Od veľkosti a tvaru kvetináča bude 
záležať, aké rastlinky môžete použiť. Tiež 
si treba premyslieť, či vás obmedzuje 

výška rastliny, ktorú vysadíte, jej previs 
a  veľkosť.

Druh rastliny
Rastliny treba vyberať s ohľadom na 

ich pestovateľské nároky – niektoré dru
hy letničiek sa hodia na slnečné miesta 
(tu je výber najširší, ako petunie, pelargo
nie, million bells, surfinie, bidens, lobelia, 
san vitalia, ...), iné zasa lepšie prosperujú 
v menšom polotieni či tieni (begonie, im
patiens, verbena, osteospermum, ...). 

LETNIČKY

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

FOTO Dümmen Orange
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Pár inšpirácií
  Efektné a moderné kreácie 

vytvoríte použitím menej známych, 
no o to atraktívnejších druhov 
okrasných hlavne listom, ako 
Plectranthus, Coleus, Ipomea. 

  Veľmi dobré využitie majú aj 
stálezelené druhy niektorých 
trvaliek v kombinácii s letničkami, 
napríklad ako Hedera, Buxus, 
Muehlenbeckia a iné.

  Použiť môžete aj strihané formy 
ihličňanov, ktoré v kombinácii 
s letničkami pekne dotvoria 
akékoľvek zátišie balkóna či terasy.

  Trendom sú zmiešané výsadby, 
nesmieme však zabúdať, že 
v jednej nádobe môžu rásť len 
rastliny s podobnými nárokmi na 
svetlo, vlahu a živiny. 

Ako nakladať 
s farbami

  Kombináciám farieb sa medze 
nekladú, či sa však aranžmán 
vydarí, záleží hlavne od farieb. 
Ak presadíte tón v tóne, navodíte 
pokojnú a príjemnú atmosféru. 
Naopak, ak potrebujete upútať 
a zaujať, použite kontrastné 
kombinácie farieb. Schopnosť 
kombinovať farby je veľmi 
individuálna, získava sa 
skúsenosťou, ale aj vlastným 
experimentovaním. Ak sa vám 
nedarí, naštudujte si farebný kruh 
spektra farieb. Obsahuje primárne 
a sekundárne farby s množstvom 
odtieňov (farba plus čierna) 
a pastelových farieb (farba plus 
biela).

  Primárne farby (červená, žltá, 
modrá) sú farby pre výraznú 
farebnú kombináciu. 

  Sekundárne farby (oranžová, 
fialová a zelená) vzniknú, ak sa 
primárne farby nachádzajúce sa 
vo farebnom kruhu po ich oboch 
stranách zmiešajú navzájom. Sú 
to vyvážené farby rovnostranného 
farebného trojuholníka. Vytvárajú 
vyváženejšiu, subtílnejšiu 
kombináciu.

  Každá sekundárna farba je 
doplnkovou primárnej farby, 
z ktorej nevzniká. Preto pri 
kombináciách a aranžmánoch 
odporúčame používať množstvo 
doplnkových farieb v ich odtieňoch 
a tónoch. Všetky susediace farby 
sú harmonizujúce farby. 
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Hortenzie
Také letos se od konce dubna v našich 
zahradních centrech můžete těšit 
na novinkové odrůdy hortenzií 
velkolistých (Hydrangea macrophylla). 
Máme pro vás připravené tři oblíbené 
skupiny: Black Diamonds, Music 
Collection a samozřejmě tříbarevnou 
Three Sisters. 

ROSTLINY

Novinky v našich 
zahradních centrech

Hydrangea Music Collection
Novinka roku 2015, která dokáže vykvést i na jednoletém dřevě. Vlastnost, která je zejména pro oblasti s chladnějšími zimami 

velmi ceněná. I díky této schopnosti má všech sedm výrazně barevných druhů této „hudební kolekce“ při dobré péči velmi 
dlouhou dobu kvetení. Vynikají také odolností proti chorobám a bohatými květy na velmi pevných stoncích. Letos představu
jeme nové výrazně modré a fialkové odrůdy. 
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Hydrangea Three Sisters

Nejnovější z rodiny De Jongových hortenzií, která se světovému trhu představila poprvé v roce 2017, přináší unikátní kombi
naci tří barevných odstínů namixovaných do jedné rostliny – dostupné jsou v pastelových verzích tři různé tóny růžové, modré, 
fialové, ale i v kombinaci modrorůžovobílá. Všechny tři odstíny nakvétají současně a vyznačují se velmi dlouhou periodou 
kvetení. Budou výrazným doplňkem jak teras a balkónů, tak při vysazení do zahrady. 

Jak pěstovat hortenzie
  půda hlubší, bohatá na humus, 

vlhká, ale trvale nezamokřená

  ideální mírně kyselá půda, jinak 
mají květy méně intenzivní  
barvu

  květy zakládají v roce před 
kvetením – aby pupeny nevymrzly, 
je třeba ochrana nebo chráněné 
stanoviště

  při nedostatku srážek zalévat

  nejvhodnější místo pro výsadbu 
je v závětří, na dvoře, atriové 
zahradě nebo ve skupině

  polostín nebo místo s toulavým 
stínem

Hydrangea Black Diamonds
V roce 2013 ji na trhu představila firma De Jong Plant B.V. a ihned s ní sklidila úspěch. Typickou vlastností této produktové 

řady hortenzií je velmi tmavý, téměř černý list se zelenými žilkami, který si své zbarvení drží v průběhu celé vegetace. Květy jsou 
výrazně vybarvené a mají unikátní odstíny modré, fialové, červené a růžové.



PŘEDSTAVUJEME VÁM  
NAŠI PRIVÁTNÍ ZNAČKU

ČESKÁ REPUBLIKA DIKÉ spol. s r.o., 463 46 Příšovice (u exitu z R10), www.dike-centrum.cz • Flora centrum – Mráz s.r.o.,  
360 04 Karlovy Vary / Karlovy Vary-Sedlec, www.flora-centrum.cz • GardenMarket, 681 12 Kněžpole, www.gardenmarket.eu 
 • Hortiscentrum s.r.o., 667 01 Židlochovice / 286 01 Čáslav, www.hortis.net • JINÁ ZAHRADA s.r.o., 403 17 Chabařovice /  
293 01 Ml. Boleslav-Debř, www.jinazahrada.cz • Josef a Marian Janků – Arboretum Šmelcovna, 680 01 Boskovice,  
www.smelcovna.cz • Malinkovič – zahradní centrum, 690 02 Břeclav, www.malinkovic.cz • Školky Montano spol. s r.o.,  
289 16 Přerov nad Labem, www.skolky-montano.cz • Trima Plus s.r.o., 353 01 Mariánské Lázně, www.zahradaml.cz  
• Zahradnické centrum Jelínek, 277 46 Veltrusy, www.zahradnictvi-jelinek.cz • Zahradnictví Kunratice, 148 00 Praha 4,  
www.zahradnictvikunratice.cz • Zahradnictví Krumlov, 381 01 Český Krumlov, www.zahradnictvi-krumlov.com  
• Zahradní centrum Cílkovi, 268 01 Hořovice, www.zacen.cz • Zahradní centrum Dubany s.r.o., 530 02 Pardubice,  
www.zahradnictvi-dubany.cz • Zahradní centrum Horní Počernice, 193 00 Praha – Horní Počernice, www.zahradapocernice.cz  
• Zahradní centrum Parkon, 289 07 Libice nad Cidlinou, www.parkon.cz 

SLOVENSKO Agroservis Stupava, 900 31 Stupava, www.agro-servis.sk • HadzimaPlant, 919 51 Špačince, www.hadzimaplant.sk  
• Isola Bella s.r.o., 952 01 Žitavce, www.isolabella.sk, Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan, 958 53 Skačany, www.sujan.sk  
• Slovflóra, s.r.o., 935 21 Levice, www.slovflora.sk • Záhradníctvo Horváth, 900 28 Ivanka p. Dunaji / 927 01 Šaľa,  
www.zahradnictvomh.sk • Záhradníctvo ROYAL GARDEN, 040 17 Košice – Barca, www.royal-garden.sk  
• Záhradníctvo SADEX – Ing. Rastislav Feriančik, 080 01 Prešov, www.zahradnictvosadex.sk • Záhradníctvo Vaňo s.r.o.,  
026 01 Dolný Kubín, www.zahradnictvovano.sk • Záhrady Dobrá Niva s.r.o., 962 61 Dobrá Niva, www.zdn.sk

PROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI

Kvalitní substráty
z našich zahradních center

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

Speciální 
akce 2018:
Mulčovací 
kůra 60 l 
za jedinečnou 
cenu 

59,90 Kč 
2,20 €

89 Kč 
3,50 €

89 Kč 
3,30 €



PŘEDSTAVUJEME VÁM  
NAŠI PRIVÁTNÍ ZNAČKU
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Něžně krásné 
 pryskyřníky

FLORISTIKA

TEXT  Martin Klíma
FOTO  Dreamstime a iBulb

Kouzlit s květy pryskyřníku 
asijského je jednoduché. 
I z několika málo rostlin můžeme 
snadno vytvořit jemné, moderní 
i staročeské aranžmá, které 
nápaditě ozvláštní každý stůl, 
komodu, polici nebo truhlu. 
Trvanlivost řezaných květů je 
poměrně vysoká, a proto se 
nemusíme obávat, že by naše 
práce rychle pominula.
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Při probírání nadýchanými květy prys
kyřníku asijského (Ranunculus asiaticus) 
se může téměř zdát, že snad ani není 
možné najít jejich střed. Bohaté, plné 
květy složené z množství okvětních líst
ků rozkvétají v mnoha pestrých barvách 
od růžové, zářivě rudé i temně červené 
po světlou až sytě žlutou a jasně oran
žovou. V neposlední řadě mezi odstíny 
nechybí ani květy bílé. Některé květy 
mohou být i dvoubarevné, na okraji vět
šinou bývá výraznější barva, která po
stupně přechází ve světlejší. 
Velmi zajímavá je kombinace květů v bar
vě červené s oranžovou, které velice 
dobře vyniknou i jednoduše vložené 

do nenápadné plechové nádoby. Stejný 
úspěch budeme mít také s květy v barvě 
bílé, která je lemována jemně se rozpíje
jící růžovou. Kromě nenáročných vazeb, 
které vytvoříme i obtočením stuhy ladící 
s barvou květů tón v tónu, nebo naopak 
kontrastující, mohou pryskyřníky příjem
ně ozvláštnit jakoukoli kytici. Té dodají 
svěžest a při zvolení světlejších tónů 
barev i křehkost. Kromě krásných květů 
mohou pryskyřníky upoutat i svými ston
ky, které zvláště vyniknou, umístímeli 
vždy jednu rostlinu samostatně do men
ší vázy; efekt umocníme tak, že sestaví
me více takových váz vedle sebe. 

Pryskyřník  
můžeme použít 

i k vytvoření  
velikonoční dekorace – 

květy vložíme 
jednoduše po jednom  

do vaječných  
skořápek.

Nabízíme také 
jako rychlené nebo 
pokojové rostliny
Nejenom řezané pryskyřníky 
můžeme použít k výzdobě 
našeho domova nebo zahrady. 
Nabízíme je také jako rychlené 
nebo pokojové rostliny. Stačí 
je i s plastovým kontejnerem 
vsadit do dekorativního obalu 
a dozdobit sezónními dekoracemi. 
Oproti květinovým aranžmá 
z řezaných rostlin bude taková 
dekorace trvanlivější a delší dobu 
působivější.
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Ako nakupovať  
RASTLINY PRE ŽIVÝ PLOT

ARCHITEKTÚRA

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba

Bielenie, etiolizácia

Pre založenie živého plotu sa používa 
skoro vždy veľké množstvo rastlín. 
Predávajú sa v rôznych formách 
i veľkostiach a všetky majú svoje 
výhody i nevýhody. 
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Rastliny voľnokorenné 
Dreviny, ktoré bývajú pestované vo 

voľnej pôde, sa pred expedíciou vy
orávajú a obvykle sa zväzujú do balíč
kov obsahujúcich rovnaké množstvo 
rastlín. Voľno korenné rastliny sú vždy 
oproti iným technológiám pestovania 
najlacnejšie, bezpečne je však takto za
kladať živé ploty iba z listnatých drevín, 
a to len v období, keď rastliny ešte, ale
bo už nemajú listy. Podľa lokality a ak
tuálneho počasia to býva obvykle od 
začiatku marca (března) do konca apríla 
(dubna), potom v jesennom období, od 
druhej polovice októbra (říjen) až do 
zamrznutia pôdy.

Pred výsadbou je dobré na niekoľko 
hodín korene drevín namočiť vo vode. 
Pri výsadbe je tiež nesmierne dôležité 
čiastočne skrátiť nadzemnú časť, aby 
rastlina ľahšie zakorenila a dobre sa 
rozvetvovala. 

Rastliny so zemným balom
Tieto dreviny sú pestované na poli, ale 

pri expedícii sa spolu s rastlinami odo
berie z pôdy aj trochu zeminy. Pôda musí 
zostať držať na koreňoch expedovanej 
rastliny. V prípade, že sa pôda z koreňov 
strasie alebo opadá, rastlina okamžite 
stráca výhody, ktoré jej zemný bal posky
tuje. Túto informáciu musíme mať na pa
mäti aj pri bežnej manipulácii. 

Rastliny so zemnými balmi sa vysadzujú 
od rozmrznutia pôdy asi až do polovi
ny jari, potom v jesennom období až do 
zamrznutia pôdy (ihličnany do poloviny 
jesene). Zvlášť dôležité je dodržať tento 
výsadbový termín pri vysokých kusoch 
(nad 150 cm), včasná výsadba dáva rastli
nám viac času na zakorenenie, zvyšuje sa 
tým ich šanca na úspešné prežitie prvej 
zimy. Rastliny so zemným balom sa vysad
zujú tak, že bal sa neporušený vkladá do 
výsadbového priestoru. Nikdy pred vý
sadbou bal nerozrušujte, jutovina alebo 

drôtené pletivo sa vkladá do pôdy, tieto 
materiály sa časom samy rozložia.

 Rastliny dodávané 
kontajneroch (kvetináčoch) 
Nádoby sú pre rastliny neprirodzeným 

prostredím, takže tu nerastú tak rýchlo 
ani nebývajú obvykle tak bohaté. Napriek 
tomu tvoria na trhu veľmi významný po
diel. Ich najväčšou výhodou je výborná 
manipulácia a možnosť vysadzovať od 
skorej jari až do neskorej jeseni, vždy, keď 
nie je pôda zamrznutá. Veľmi dobre zvlá
dajú presadenie, prakticky netrpia žiadny
mi povýsadbovými šokmi. 

Instantné živé ploty 
Bloky hotových, živých plotov, ktoré 

sa pestujú v dlhých a úzkych nádobách, 
alebo prípade veľkých drevín, v samo
statných kontajneroch. Za vyššiu cenu 
ponúkajú významnú protislužbu – efekt 
plnia okamžite po výsadbe.

Ihličnany so zemným  
balom sa často expedujú 
v drevených box paletách, 
ktoré sú určené výhradne 
na dopravu. Ak dreviny na sebe 
ležia dlho hlavne v teplom 
počasí, hrozí riziko zaparenia 
a poškodenia rastlín a veľmi 
významne sa zvyšuje riziko 
ich nenávratného poškodenia. 
Takéto rastliny vám preto 
rozhodne neodporúčame 
kupovať.

Stromy zapestované do plochých stien

Kríky so zemným balom

Mladé rastliny pestované v kontajneroch

Voľnokorenné sadeniceNesprávny predaj z debien

Dreviny so zemným balom
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ARCHITEKTÚRA

V návrhoch záhrad veľmi často a rada 
používam ruže práve preto, že ich uplat
nenie je tak široké.

Ak potrebujem rastlinu, ktorá by oz
vláštnila svojím kvitnutím záhradu na 
dlhšiu dobu, určite siahnem po pôdo
pokryvných kultivaroch. Naopak ak po

trebujem kvitnúcu dominantu, použijem 
ruže na kmienkoch. A ak chcem spraviť 
trvalkový záhon zaujímavým, nebojím sa 
ponúknuť ako dominantu záhonovú ružu. 
Ak je na pozemku pergola, prístrešok či 
je treba zjemniť nejakú konštrukciu, veľ
mi rada odporúčam ťahavé ruže. 

Nebojte sa ruží  v záhrade 

Ruže a ich obľuba v záhradách rok čo rok 
rastie. Rozmanitá škála druhov a odrôd ruží je 
už tak široká, že v nich nájdete rôzne farebné 
kultivary rozmanité svojou veľkosťou, 
kvitnutím aj spôsobom použitia. Starostlivosť 
o moderné kultivary nie je nijak náročná. 
Ak im venujete svoj čas, vrátia vám to nové 
rezistentné odrody svojou noblesou.

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

Nepoznám  
krajší letný pohľad ako 

ten, keď kvitnú ruže  
a spod nich vykúka  

nenápadná  
nepeta.
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Je veľkou radosťou, ak v navrhovanej 
záhrade môžem použiť celú plochu ruží 
tzv. ružovej záhrady. V takomto prípade je 
možné použiť zmes veľkokvetých aj záho
nových ruží doplnených o ťahavé ako do
minanty. 

Je dávno prežité, že ruže musíme sadiť 
do radov ako to bolo v minulosti. Vhodnou 

kombináciou s inou trvalkou vytvoríte 
čarovné miesto. Veľmi vhodné je použiť 
ako lem takejto ružovej záhradky buxus, 
ktorý prekrýva spodné časti ruží a nad 
 myslenou kulisou vidíte len nádhernú 
hru farieb kvetov. Tak isto je vhodné, ak 
záhon ruží má zadnú kulisu vytvorenú 
buď živým plotom, alebo existujúcou 
výsadbou. Kvety tak lepšie vyniknú.

Vhodnou kombináciou doplnená 
výsadba ruží okrášli záhon v ktorejkoľ
vek časti záhrady. Takto môžete použiť 
ako podsadbu alebo lem okrem buxusu 
alchemilku, salviu, levanduľu, nepetu. 
V pozadí veľmi dobre vyniká menej zná
ma perovskia. Z kompozičného a es
tetického hľadiska je ružová záhrada 
vhodná do odľahlejšej časti záhrady, ale 
tak, aby bolo v priehľadoch ku nej vidno. 
Malo by to byť miesto, kam bude majiteľ 
záhrady rád chodiť oddychovať a rela
xovať v príjemnom prostredí. Do takej
to časti záhrady je vhodné umiestniť 
lavičku, prípadne doplniť záhony o de
koračné obelisky či iné drevené kon
štrukcie. Ruže, hlavne tie na kmienku, 
sú výborným doplnkom aj ku bylinkovej 
záhrade. Navzájom si totiž prospievajú 
aj ako prirodzený odpudzovač škodcov. 

Ruže efektne vyzerajú aj v prírod
ných a rozvoľnených záhonoch. Tu tre
ba pristupovať s citom ku zákazníkovi, 
jeho požiadavkám a štýlu, aby sa celko
vý dojem zo záhrady zladil so samotným 
domom a vytvorili sme jednotný a uce
lený – harmonický dojem.

Pri zakladaní ružovej 
záhrady nezabúdajte 
na vhodné umiestnenie. 
Ruže milujú slnko, 
miesto v tieni je úplne 
nevhodné. Vyhnite sa 
tiež podmáčaným pôdam 
a veterným stanovištiam.
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BYLINKY

Novinky do vaší  
 domácí lékárny
TEXT A FOTO  Ing. Aneta Kulhanová, 

Zahradnictví Jelínek

CHILLI PAPRIČKY TAKÉ LÉČÍ 
Tuto drobnou pálivou zeleninu známe především z kuchyňského použití, zároveň jsou ale 
chilli papričky i léčivou rostlinou. Kapsaicin dokáže zrychlit metabolismus až o 23 procent, 
proto jsou chilli výborné při hubnutí. Jsou bohatým zdrojem vitamínu A, B, C a minerálních 
látek. Kapsaicin napomáhá při rýmě a likviduje rakovinotvorné buňky.
Obsah kapsaicinu, který je odpovědný za míru pálivosti papričky, se uvádí v jednotkách 
SHU (Scovilleova stupnice pálivosti). Sladká paprika má 0 SHU, méně pálivé chilli Jalapeno 
mají 4 000 – 8 000 SHU. Velmi známé a rozšířené chilli papričky jsou Habanera (Red, Orange, 
Chocolate), které se vyznačují vysokou pálivostí (350 000 – 600 000 SHU), a proto je nutné 
je ochránit před dětmi a při konzumaci dbát na své zdraví. Pálivost lze zmírnit mlékem, 
jogurtem či panákem alkoholu. Novinkou jsou zakrslé chilli papričky, které oslní svým 
vzhledem. Mezi těmito papričkami dominuje velmi známá chilli Tabasco, ze které se vyrábí 
stejnojmenná omáčka (SHU 30 000 – 50 000). Méně pálivá a nejvíce barevná je chilli Chinese 
Five Color, jejíž pálivost se pohybuje kolem 10 000 – 30 000 SHU.

  S papričkami pracujte v rukavicích.  
Rostliny chraňte před mrazem a pravidelně přihnojujte.

ANGÍNOVNÍK ČÍNSKÝ ZATOČÍ S ANGÍNOU 
Tato bylinka pochází z tropů Východní Asie. Dorůstá do výšky 60 cm, její květy jsou oranžové 
s červeným žíháním. Angínovník má rád slunné stanoviště a je náchylný na přemokření. Jedná 
se o pokojovou rostlinu, která přezimuje. Nejenže léčí angínu, ale pomáhá také při zánětech 
dýchacích cest, kašli a při bolesti v krku. Jak se angínovník užívá? Odtrhneme si konečky 
listů, které žvýkáme, ale ne déle než 30 sekund a nejvíce šestkrát denně. Pokud nemáte 
s angínovníkem zkušenosti, začněte žvýkat jen opravdu malý kousek, lístky mají razantní 
účinnost. Neměli by ho užívat alergici. Oddenky lze využít k výrobě odvaru, který pomáhá 
při nadýmání, zácpě, chorobách močových cest či ledvin. 

 Angínovník lze užívat pouze preventivně a předcházet tak nachlazení.

EUKALYPTUS NEBOLI BLAHOVIČNÍK 
Novinkou letošní sezóny je vysoce aromatická bylinka Eukalyptus ’Silver Drop’. Jedná 
se o jeden z nejoblíbenějších druhů eukalyptu, je nazýván také Cider Gum. Pochází 
z Tasmánie. Má modrostříbrné penízkové listy, které obsahují vonné silice. Velmi rychle 
roste. Eukalyptus má rád slunné stanoviště, humózní a propustnou půdu a mírnou zálivku. 
Je mrazuvzdorný do –10 stupňů. Na zimu je nutné bylinku ze zahrádky přenést do bytu, 
proto je vhodné ji pěstovat v nádobě. Inhalace silic pomáhá k uvolnění dýchacích cest, 
při astmatu... Zkuste si natrhat lístky do horké koupele a poznáte kouzlo eukalyptu. Využívá 
se také na popáleniny. V bytě zlepšuje ovzduší, odpuzuje mouchy a komáry. 

 Větvičky jsou také skvělou ozdobou do sušených či řezaných květin.
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Ruční nářadí 
pro dům, dílnu

a zahradu.

®

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

®

Jaro už je tady, jste na něj dostatečně připraveni?

Kvalitní designové rukavice 
pro velké i malé pracanty.

Zavlažovací systémy,
ruční zahradní nářadí,
postřikovače a mnoho
dalšího.

Ruční nářadí z pozinkované oceli 
je dobrým pomocníkem při sázení
do květináče i záhonku. Nebojte se
hrábnout do hlíny. S tímto nářadím
bude starost o zahradu zábavou. 
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ROSTLINY

TEXT (red)
FOTO iVerde

Za pravou vůní léta

Královnou mezi středomořskými 
bylinkami je bezesporu levandule 
(Lavandula), ať už pro své výrazně 
modrofialové květy na klasovitých 
květenstvích nebo intenzivní vůni 
či široké využití. Její jedinečnost 
spočívá v pravděpodobně nejširším 
uplatnění mezi všemi bylinami. 
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Jak se levandule 
využívá
  levandulový olej se přidává 

do mýdel, koupelových gelů, 
parfémů a dalších kosmetických 
přípravků

  pomáhá při nespavosti, proti 
stresu, bolestem hlavy a tlumí 
kašel, čehož se využívá při 
aromaterapii. Vnitřně, například 
ve formě čaje, mimo to působí 
na dobré trávení, zmírňuje křeče, 
bolest při ženských potížích 
i revmatismu a dokonce prý 
účinkuje jako afrodisiakum 

  na ochucení jídel, zejména při 
pečení nebo dušení masa a ryb, 
do omáček a také na pizzu. 
Provensálské koření obsahuje 
mimo levandulových květů i další 
byliny, trochu ostřejší chuť přidají 
jídlu mladé lístky. Ve sladké kuchyni 
můžeme květy přidat do ovocných 
salátů, osvěžujících nápojů nebo 
jako ozdobu na dorty. Silice se 
ostatně používá v potravinářství 
k aromatizaci celé řady výrobků, 
například bonbónů

  květy na sušení sklízíme těsně před 
rozkvětem ve slunném dni, mají 
pak nejvíce účinných látek. Sušíme 
pomalu ve stínu. Snítky zabalené 
v plátěném sáčku nám provoní 
skříně a oděvy ochrání před moly 
a jiným hmyzem

Tipy pro pěstování 
 na plném slunci 
 dobře propustná, lehčí půda
 při delším suchu menší zálivka
 hnojení není třeba

  po odkvětu nebo na jaře zkrátit 
přibližně na jednu třetinu

  pro lepší přezimování lehké vzdušné 
zakrytí

Druhy levandulí, které u nás nepřezimují
Lavandula lanata, Lavandula pinnata, Lavandula multifida , Lavandula stoechas
Lavandula dentata, Lavandula tenuisecta , Lavandula allardii, Lavandula latifolia
Lavandula x chaytorae

Přehled nejčastěji pěstovaných kultivarů levandule lékařské

Název kultivaru Barva květu Výška keře
´Alba´  bílá 60 cm 
´Compacta´  modrofialová 25 cm 
´Folgate´  modrá 60 cm 
´Hidcote´  tmavě modrá 40 cm 
´Hidcote Pink´  růžová s červeným nádechem 70 cm 
´Hidcote Superior´  tmavě modrá 40 cm 
´Lady Ann´  růžová 45 cm 
´Little Lottie´  růžová 40 cm 
´Loddon Pink´  jemně růžová 30 cm 
´Mailette´  purpurová 60 cm 
´Melissa´  růžově bílá 45 cm 
´Munstead´  světle fialová 40 cm 
´Nana Alba´  bílá 30 cm 
´Pacific Blue´  světle modrá 80 cm 
´Peter Pan´  tmavě fialová 45 cm 
´Rosea´  světle růžová 60 cm 
´Royal Velvet´  tmavě modrá 60 – 80 cm 
´Swampy´  tmavě purpurová 60 cm 
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Rozmarýn

Plný koš 
 bylinek

Nejčastěji pěstované a hojně používané bylinky 
a koření z nabídky našich zahradních center.

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

Bazalka

Bobkový 

list

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

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

ZDRAVÍ

Citronová 
 tráva

Levandule

kuchyně: džemy, ocet, olej, 
limonády, sirupy, součást 
marinád
zdraví: nespavost, úzkostné 
stavy, drobná poranění, repelent 
proti hmyzu

kuchyně: nekalorické 
sladidlo
zdraví: zlepšuje trávení, 
zvyšuje produkci inzulinu, 
ústní voda, uklidňuje, hojí

kuchyně: pokrmy z ryb, 
olej, polévky, do salátu
zdraví: nachlazení, trávicí 
potíže, do koupele

kuchyně: do zabijačkových 
jídel, polévek, na pečená 
masa, omáčky a nádivky
zdraví: zlepšuje trávení, 
při nechutenství a zlepšení 
ženské sexuality

Majoránka

Stévie 

sladká
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Šalvěj

kuchyně: do nápojů nebo na 
čaj, do jogurtů, pomazánek, 
čokoládových dezertů nebo 
na ovocný salát 
zdraví: zevně na bolavé svaly, 
při podráždění kůže, na bolavé 
zuby a dásně, osvěžení dechu

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

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

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

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

kuchyně: pomazánky, saláty, 
bylinková másla, polévky, 
omáčky 
zdraví: protizánětlivá, posiluje 
imunitu, snižuje krevní tlak, 
stimuluje ledviny

Koriandr  setý

Pažitka pobřežní

Petržel 

kadeřavá

kuchyně: čerstvé listy do 
pokrmů z masa, do polévek, 
restované zeleniny
zdraví: při zažívacích 
problémech, proti křečím 
břicha, povzbuzuje nervovou 
činnost, odstraňuje kašel

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

Tymián

Máta

Saturejka

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

Petržel 

hladká

Dobromysl (oregano)
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•  velké těžké plody tmavě červené barvy 
• anglická odrůda
• velmi chutná 
• pozdní odrůda

• středně velké plody 
• německá odrůda
• velmi aromatická chuť 
• tmavě červené 
• poloraná odrůda

Florence Senga 
Sengana

Bez jahod to nejde!
Co by to bylo za užitkovou zahrádku, kdyby v ní chyběl záhonek 
s jahodami! Sladké, červené plody jsou oblíbenou pochoutkou zejména 
pro děti, ale nepohrdnou jimi určitě ani chuťové pohárky dospělých. 
Připravili jsme pro vás výběr těch nejlepších odrůd od našeho 
dodavatele, Jahodárny Vraňany, a na vás už je jen si vybrat!

UŽITKOVÁ ZAHRADA

• stáleplodící 
• převislá 
•  střední, kulovité 

plody
• středně červené 
• středně sladká

• středně velké plody 
•  lesklá barva
• příjemná chuť
• stáleplodící odrůda

•  velké plody 
•  světle červená barva 
•  velký výnos
•  nenáročná na 

ošetřování

Anabel Selva Mara  
de Bois

UŽITKOVÁ ZAHRADA
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• velké lesklé plody 
• holandská odrůda 
• atraktivní a sladká 
•  odolná vůči chorobám 
• velmi raná odrůda 

Rumba

Naše doporučení 
  vyberte si několik odrůd tak, 

aby sklizeň plodů probíhala 
po celý rok

  záhon pro jarní výsadbu vyhnojte 
už na podzim kompostem

  při výsadbě zapravte do půdy 
dlouhodobě působící hnojivo 

  za sucha dostatečně zalévejte 
a přihnojujte hnojivy speciálně 
pro jahody

• velké těžké plody 
• holandská odrůda 
• vynikající chuť
• vysoký výnos 
• středně raná odrůda

• velké plody 
•  mimořádně chutné 

a aromatické
•  nenáročná na 

ošetřování

• velmi velké plody 
• vynikající chuť a aroma lesních jahod 
• česká odrůda 
• tmavě červená barva
• středně raná odrůda

•  velmi veliké 
plody 

• chuť dobrá 
• výnos průměrný
•  vhodná do 

všech oblastí

• středně raná odrůda
• středně velké plody
•  výrazně červené, 

zvláště aromatické 
plody

• stáleplodící odrůda 

•  středně velké plody 
•  holandská odrůda 
•  osvěžující aromatická chuť 
•  tmavě červené 
•  velmi raná odrůda

Sonata

Ostara

Honeoye

Diamante

Karmen

Aromas
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Borův ky  na celé léto
Magická chuť tzv. kanadských borůvek 
v posledních letech přitahuje stále větší 
skupinu lidí. Jsou zdravé, skvěle chutnají, 
dají se dobře konzervovat a velmi 
snadno se sbírají. Toto kvarteto dobrých 
vlastností způsobilo, že borůvky by chtělo 
mít na svém pozemku mnoho zahrádkářů 
i majitelů rodinných zahrad. V naší nabídce 
najdete hned několik odrůd!

TEXT A FOTO Pavel Chlouba

UŽITKOVÁ ZAHRADA
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Jeden, nebo více 
kusů?
Většina odrůd kanadských borůvek se 
vyznačuje částečnou samosprašností. 
Znamená to, že i bez opylení cizím 
pylem rostlina přinese nějakou 
úrodu. Ta však bude hodnotnější, 
když v blízkosti bude růst více 
odrůd. Květy opylené cizím pylem 
dají větší plody a obvykle bývají 
i chutnější. Máte-li místo jenom 
pro jedinou rostlinu, můžete přírodu 
trošku obelstít: do jedné výsadbové 
jamky vysadíte dvě rostliny tak, 
že je vložíte těsně vedle sebe. Větve 
obou rostlin prorostou mezi sebou 
a brzy se nepozná, že byly vysazeny 
dvě rostliny na jedno místo. Aby tento 
druh výsadby měl smysl, použijte vždy 
na jedno místo dvě odlišné odrůdy. 
V případě, že byste chtěli mít opravdu 
jenom jedinou odrůdu, doporučujeme 
odrůdu ‘Duke‘. Je výborně 
samosprašná a dá dobrou úrodu 
i bez přítomnosti jiných odrůd.

Pěstování borůvek je poměrně jedno
duché, předchází mu ale trochu prac
nější příprava záhonu. Borůvky jsou 
vápnostřežné rostliny, které potřebují ky
selou, humózní a vlhkou půdu. Tato krité
ria nejlépe splňuje čistá rašelina. Tam, kde 
nejsou přirozeně vhodné podmínky, bývá 
obvykle zapotřebí stoprocentní výměna 
půdy za rašelinu. Borůvky lze vysazovat 
do samostatných jamek, nebo ještě lépe 
do společného záhonu. Rozměry výsad
bové jámy by měly být pro jednu rostlinu 
100 × 100 × 40 cm. Pokud zvolíme rigol, měl 

by být metr široký a 40 cm hluboký. Jeho 
délka bude závislá na celkovém počtu 
rostlin, pro jednu rostlinu bychom měli 
počítat minimálně jeden běžný metr. 
Z toho vyplývá, že rašelinu budete potře
bovat ve velkém množství. Borůvky jsou 
však rostliny dlouhověké a na stanovišti 
vydrží i více než dvacet let, investice do 
přípravy záhonu se proto vrátí za po
měrně krátkou dobu. Při přípravě záhonu 
nebo výsadbové jámy nezapomeňte, že 
je potřebné do rašeliny přidat i hnojivo, 
sama rašelina je na živiny velmi chudá.

Z naší nabídky:
Vaccinium ashei ‘Powder Blue‘
•  ideální pro teplejší polohy
•  výška až dva metry
•  plody menší, ale velmi lahodné
•   dozrává ve druhé polovině borůvkové 

sezóny
Vaccinium corymbosum ‘Bluecrop‘ 
•  velmi odolná
•  vysoká úrodnost, až 6–8 kg
•   plody velké, chuťově velmi výrazné
•  dozrává uprostřed borůvkové sezóny
Vaccinium corymbosum ‘Bluegold‘ 
•  výška kolem 140 cm
•  plody středně velké až velké, pevné, 

i pro delší skladování
•  dozrává zhruba uprostřed borůvkové 

sezóny
Vaccinium corymbosum ‘Brigitta Blue‘ 
• výška kolem 120 cm
•  plody tmavé, vynikající chuť, 

i ke skladování 
•  dozrává ve druhé polovině borůvkové 

sezóny
•  někdy střídavá plodnost
•  citlivější na pozdní jarní mrazíky 

Vaccinium corymbosum ‘Duke‘ 
•  velké přírůstky, bohaté kvetení
•  spolehlivě samosprašná, pro jiné 

odrůdy opylovač
•  plodí mezi prvními, je velmi úrodná
•  plody velmi atraktivní, velké, chuť je 

sladká, středně výrazná
•  lze pěstovat ve velkých nádobách
Vaccinium corymbosum ‘Eliott‘ 
•  jedna z nejpozdnějších odrůd
•  velké plody vhodné zejména pro přímý 

konzum 
Vaccinium corymbosum  
‘Hannah‘s Choice‘ 
•  raná odrůda
•  velké plody s pevnější dužninou
•  vhodná zejména pro přímý konzum 
Vaccinium corymbosum ‘Northland‘ 
•  výška 100–130 cm
•  středně velké plody
•  patří k nejodolnějším borůvkám 

sortimentu 
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 Barevná krása 

  azalek
ROSTLINY

K nejkrásněji kvetoucím dřevinám našich zahrad a parků 
patří rododendrony a azalky. Názvosloví těchto rostlin 
se stále vyvíjí a mění. Kdysi existoval jeden velký rod, 
označovaný dobře známým jménem Rhododendron. 
Později byla tato skupina rostlin rozdělena a vznikl nový 
rod – Azalea, tedy azalka. Na azalky jsme si zvykli, mezitím 
část vědecké veřejnosti prosazuje návrat k původnímu 
členění. Může se proto stát, že stejné rostliny mohou nést 
jak označení azalka, tak rododendron. 

TEXT A FOTO 
Pavel Chlouba
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Jak pěstovat  
azalky
  silně kyselomilné rostliny, milují 

dostatečně vlhkou, ale propustnou 
půdu, s vysokým obsahem humusu

  stanoviště na slunci nebo 
v polostínu, vždy však na vlhkém 
místě

  vhodnější je svěžejší a vlhké klima 
nížinné polohy

  při výsadbě přidat větší dávku 
rašeliny a izolovat ji od vápenité 
zeminy

  pro zalévání používat výhradně 
měkkou vodu, nejlépe dešťovou

Pro co nejjednodušší pochopení skupiny azalek postačí rozdělit si je dvou základ-
ních skupin. První z nich tvoří azalky opadavé, do druhé skupiny patří azalky stálezelené 
a poloopadavé.

Opadavé azalky
Skupinu reprezentuje zejména druh 

Azalea mollis – azalka měkká, jejíž růz
ní kříženci dorůstají výšky 150–300 cm. 
Menší květy v bohatých soukvětích kve
tou bohatou škálou barev od bílé až po 
červenou. Na podzim se jejich listy vy
barvují do teplých, zářivých odstínů. Vět
šinou platí, že červeně kvetoucí odrůdy 
na podzim získávají i červené vybarvení.

Druhou velmi zajímavou skupinou 
opadavých azalek jsou tzv. Knap Hill hyb
ridy, někdy označované jako Exbury. Tyto 
azalky mají o něco menší vzrůst, jejich 
květy jsou však větší a barevně výrazněj
ší. Některé odrůdy pronikavě voní. Hodí 
se i do menších zahrádek. 

 Poloopadavé a stálezelené 
azalky
Základem této rozsáhlé skupiny je 

Azalea japonica, proto je často označuje
me jako japonské azalky. Některé odrůdy 
zůstávají přes zimu zelené, jiné velkou 
část listů shazují. I stálezelené druhy ale 
mohou během silné zimy shodit většinu 
svého listí, aby se chránily před nadměr
nou ztrátou vody. Růst je široce rozloži
tý, v dospělosti často bývají širší než vyš
ší. Běžně dorůstají do výšky 50–100 cm, 
některé odrůdy i do 150 cm. Tyto azalky 
lze také dobře tvarovat, což je výhodné 
pro zahrady v asijském stylu. Důležité je 
dodržet termín řezu, optimální období 
nastává těsně po odkvětu.

1  Azalea mollis
2, 4, 5  Azalea japonica
3  Azalea Knap Hill hybridy 

1

3 4 5

2
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Pro sezónu 2018 jsme pro vás připravili 
speciální letákové akce na vybrané zboží. 
Ve vašich schránkách či na našich prodejnách 
se na jaře objeví v těchto termínech: 

PROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI

Těšíme se  
na vaši návštěvu! 

Kvalita za nejlepší ceny

Zboží uvedené na letácích získáte po dobu jejich platnosti 
za zvýhodněné ceny.

 22. 3. – 4. 4. 5. 4. – 18. 4.19. 4. – 2. 5. 3. 5. – 20. 5.24. 5. – 10. 6.

PROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI
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Kaput Premium  
proti nežádoucí vegetaci
   totální herbicid na veškerou nežádoucí 

vegetaci se systémovým účinkem
   hubí jednoleté i vytrvalé plevele včetně 

kořenů
   likviduje plevele v chodnících, zámkové 

dlažbě, podél plotů, ve vinicích, 
ovocných sadech a v lesních školkách

   nátěrem na řezné plochy zabraňuje 
novému obrážení nežádoucích dřevin

   potlačuje pařezové výmladnosti v lesním 
hospodářství

   100 ml ošetří až 250 m2 plochy

Bílá netkaná textilie  
pro rychlou sklizeň
   vhodná k zakrývání zeleninových 

záhonů s cílem dosažení rychlejšího 
vzcházení a vývoje rostlin

   chrání před nepříznivými vlivy prostředí 
(mrazem, kroupami, větrem či extrémním 
slunečním svitem)

   chrání před ptactvem, drobnou zvěří 
a dalšími škůdci rostlin

   propustná pro vodu a vzduch, zároveň 
omezuje odpařování vody

   umožňuje přímé zalévání a opakované 
použití

Černá netkaná textilie  
proti plevelům  
v okrasných výsadbách
   vhodná k mulčování jahod, zeleninových 

a okrasných záhonů i jako podklad pro 
okrasný chodník, drcenou kůru, dlažbu 
apod.

   zamezuje prorůstání plevele
   propustná pro vodu a vzduch, zároveň 

omezuje odpařování vody
   udržuje půdní vláhu a podporuje růst 

kořenového systému a celých rostlin
   umožňuje opakované použití

Připravte se na jaro
S blížícím se jarem jistě všichni plánujeme, co a jak vybudovat na zahrádce, co kdy vysít nebo 
vysadit a jak nejlépe ochránit výpěstky před mrazem. Čím je tepleji, tím rychleji roste i plevel. 
Máme pro vás dva tipy na produkty, které by se vám při jarním zahradničení určitě mohly hodit.

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

Záhradné centrum Agroservis Stupava 
po prvý krát privítalo svojich zákazníkov 
v októbri 1992. Počas svojej 25ročnej exis
tencie sme prešli rôznymi fázami vývoja, 
ktoré vždy zohľadňovali požiadavky a po
treby zákazníkov. Nosnou témou však zo
stáva budovanie záhradníctva s výrazne 
špecifickým dedinským charakterom. Pre
dajné priestory sa nachádzajú v zastavanej 
časti mesta Stupava a vznikli rekonštruk
ciou starých sedliackych usadlostí a dvora.

Vďaka priazni našich zákazníkov sme 
mohli v roku 2004 rozšíriť našu ponuku 
okrasných a ovocných drevín, semien, ke
ramiky, hnojív, pesticídov a rôzneho do
plnkového tovaru o predaj závlah a jazier
kovej techniky. Sme zástupcami americkej 
závlahovej firmy TORO ag. a IRRITROL na 
slovenskom trhu. Veľkú časť našich aktivít 
zaberá návrh a realizácia okrasných záhrad 
a závlah. Skutočnosť, že do konca roka 
2017 sme urobili už 525 záhrad a 692 auto
matických podpovrchových závlah, nám 
dovoľuje neskromne tvrdiť, že máme už 
s touto problematikou svoje skúsenosti.

Obľube sa teší aj program „Urob si 
sám“, v ktorom ponúkame zručným zákaz
níkom možnosť realizácie automatickej 
podpovrchovej závlahy vlastnými silami, 
samozrejme za úplnej podpory nášho od
borného personálu od návrhu až po dozor 
pri montáži.

V priebehu roka organizujeme prezen
tačné dni rôznych dodávateľských firiem 
a sezónne akcie, ako sú bylinkové dni, tek
vicové dni, výstava vianočných a veľko
nočných dekorácií.

Zvlášť obľúbenou akciou je Mikulášsky 
večierok, ktorý je akýmsi poďakovaním na
šim zákazníkom za priazeň a zároveň zahá
jením vianočného predaja.

Samozrejmosťou záhradníctva Agroser
vis je široký zákaznícky servis, ako je bezplat
né naloženie zakúpeného tovaru priamo do 
auta, odvoz a posadenie vzrastlejších drevín 
či poradenská služba. Prevádzkujeme aj po
žičovňu záhradnej techniky, ako sú vertiku
tátory, valce, sejačka trávy a pod.

Pre jar 2018 sme pripravili mimoriadne ši
rokú ponuku ovocných a okrasných  drevín. 

Špecializovali sme sa na ovocné stromy za
krslé a stĺpovité, ktoré sa v súčasnej dobe 
tešia veľkej obľube zákazníkov.

Zvlášť sa tešíme na sezónu letničiek 
a balkónových rastlín, kedy sa naše zá
hradníctvo rozihrá pestrými farbami 
kvetov. Zabezpečili sme každodenný ná
voz toho najkrajšieho tovaru od našich 
a zahraničných producentov (Taliansko, 
Holandsko, Nemecko, Česká republika, 
Poľsko).

Záverom by som chcel vyjadriť že
lanie, aby sa nám podarilo aj v roku 2018 
vytvoriť v našom záhradníctve prostredie 
a atmosféru, kde si každý milovník záhrady 
nájde to svoje a získa množstvo inšpirácií 
a potešenia.

Ing. Roman Gašparek

Stupava
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Přerov 
nad Labem

PŘEDSTAVUJEME ČLENY DRUŽSTVA

ŠKOLKY MONTANO  
spol. s r.o.

Zahradnictví Školky Montano spol. s r.o. 
oslaví letos v březnu čtvrt století od své
ho založení. Dlouholeté zkušenosti jsou 
znát především na kvalitě pěstovaných 
rostlin. Sami se o tom můžete přesvědčit 
v zahradním centru, které je sou částí pro
dukční školky okrasných rostlin a nachází 
se v její těsné blízkosti, v malebné polab
ské obci Přerov nad Labem. 

Návštěva zahradnictví ale není jen 
příležitostí k nákupu krásných stromků 
nebo květin. Procházka zahradnictvím 
a pohled na opečovávanou zeleň působí 
i jako balzám na duši. V našem zahradním 
centru najdete hlavně venkovní okrasné 
rostliny. K dostání je u nás široký výběr 

okrasných keřů a stromů. Jako školka na
bízíme velké množství mladých rostlin, 
dostatečná je ale i nabídka vzrostlých 
okrasných dřevin. 

Na své si přijde ti ten, kdo má zájem 
o užitkovou zahradu. Můžeme mu nabíd
nout mimořádný výběr drobného ovoce 
a vlastních výpěstků ovocných stromků 
včetně sloupovitých. Jedná se o ovocné 
stromky a keře jako jsou borůvky, maliny 
či ostružiny a také broskve, jabloně, me
ruňky, rakytník a další. 

Velice oblíbené jsou v poslední době 
také okrasné trávy a trvalky, které jsme 
na letošní sezónu napěstovali v 750 růz
ných odrůdách. Ve skleníku nám již takřka 

nakvétají první letničky a balkónové kvě
tiny do truhlíků i závěsných květináčů. Vý
běr okrasné venkovní zeleně je rozšířen 
také o vodní a bahenní rostliny. 

Z hlediska využití se jedná o rostliny 
vhodné jako solitéry, pro skupinové vý
sadby, rostliny pro živé ploty, pro skalky 
i rostliny půdopokryvné. Za pozornost 
stojí i naše zakrslé jehličnany – bonsaje 
a nádherné čarověníky, které jsou stále 
oblíbené. 

Většinu nabízených rostlin pěstujeme 
přímo v našem zahradnictví; sortiment 
rozšiřujeme i o rostliny dalších, přede
vším českých pěstitelů. Dále jsme rozšířili 
naši nabídku o pokojové rostliny ozdobné 

listem i květem. 
To živé a rostoucí, co potřebuje za

hrada, doplňují další zahradnické potře
by a dekorace. Můžete u nás zakoupit 
různé druhy zahradnických substrátů 
a zeminy, rašelinu, mulčovací kůru, hno
jiva, travní semeno, nářadí, různé kvě
tináče i kamenná koryta. Naše rostliny 
ale nenajdete jen v nabídce k prodeji. 
Kromě pěstování rostlin se část našich 
zahradníků specializuje na výsadby za
hrad i jiné venkovní zeleně. Vysazují sou
kromé zahrady, často se ale jedná také 
například o veřejnou zeleň a doprovod
nou zeleň podél cest.



Zahradní centra CS je profesní 
sdružení fyzických a právnických 
osob z České republiky 
a Slovenska, které se zabývají 
prodejem celého zahradnického 
sortimentu s důrazem na rostliny 
a služby v oboru.

Spojuje nás jeden profesní zájem: 
 nabídnout svým zákazníkům 
nejlepší služby nejen v oblasti 
prodeje živých rostlin, semen, 
zahradnických potřeb a pomůcek, 
ale také při tvorbě vlastní zahrady.

Název Zahradní centra CS odráží 
skutečnost, že kromě českých 
 zahradních center jsou členy také 
zahradní centra ze Slovenska. 
Všichni naši členové se musejí 
prokázat  odborností, zaručenou 
kvalitou a českou, respektive 
slovenskou tradicí. U  každého 
z nás najdete něco navíc, ovšem 
s velkým sortimentem rostlin, 
substrátů, hnojiv či zahradnických 
potřeb budete spokojeni 
u každého z nás. 

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

Flora centrum Mráz s.r.o.
–  Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary 

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

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

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

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

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

Česká republika

PRAHA
Mariánské 

Lázně

Karlovy Vary

Chabařovice

Pardubice

Boskovice

Kněžpole

Stupava
Žitavce

Levice
Ivanka 
pri Dunaji

Skačany

Špačince

Prešov

Košice

Dolný Kubín

Dobrá Niva

Židlochovice
Břeclav

Libice nad Cidlinou

Mladá Boleslav

Příšovice

Veltrusy

ČáslavPřerov nad 
Labem

Český Krumlov

Hořovice

SEZNAM PRODEJENPROFESIONÁLNÍ  ZAHRADNÍCI

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole ev. č. 1
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu
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JINÁ ZAHRADA s.r.o.
–  Ústecká ul., 403 17 Chabařovice 

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

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

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

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

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

Josef a Marian Janků –  
Arboretum Šmelcovna
Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763
www.smelcovna.cz

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

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

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

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

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

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

Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz
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Záhradníctvo Horváth
–  Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji 

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

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

SLOVFLÓRA, s.r.o.
Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357
www.slovflora.sk

Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 

HadzimaPlant, s.r.o.
Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197
www.hadzimaplant.sk 

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

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

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

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

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

Slovensko

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

ProVobis
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moderní časopis nejen o zahradě

ZAHRÁDKÁŘ
•  Pravidelně uvádí kalendária pro okrasnou, ovocnou  

a zeleninovou zahradu
•  Soustavně se věnuje ochraně rostlin před chorobami a škůdci
•  Poradí s řezem ovocných i okrasných rostlin
•  Informuje o novinkách v sortimentu odrůd
•  Odpovídá na dotazy čtenářů 
•  Přináší rady odborníků i zkušenosti čtenářů
•  Přináší pravidelné rubriky Václava Větvičky
•  Provede vás od výběru semínka po sklizeň

Pravidelná příloha ZAHRÁDKÁŘKA
• Poradí se zpracováním úrody
• Přináší kulinářské recepty kuchařů i čtenářů
• Inspiruje při aranžování květin
• Radí při využívání bylinek 
• Uvádí návody pro výrobu různých dekorací

34 Kč
na stánku

28 Kč
předplatné

DÁRKY PRO PŘEDPLATITELE!

časopis Zahrádkář, Rokycanova 318/15 
vydává Český zahrádkářský svaz od roku 1969

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

speciál 2x ročně
KNIHOVNIČKA ZAHRÁDKÁŘE

každý leden
STOLNÍ KALENDÁŘ

6 x ročně
SEMÍNKA

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

Akce ZAHRADNÍCH  
CENTER
Zveme Vás na návštěvu výstav a akcí  
do našich zahradních center

Arboretum Šmelcovna, Boskovice
15. 3. – 15. 4. KVETOUCÍ CIBULOVINY V ARBORETU 
15. 4. – 15. 5. DNY SAKUR V KVĚTU 
1. 5. – 31. 5. KVETOUCÍ RODODENDRONY 
27. 5. DĚTSKÉ ODPOLEDNE V ARBORETU 

Zahradnictví Krumlov, Český Krumlov
31. 3. VÍTÁNÍ JARA Bohatý program pro děti,  
více na www.zahradnictvikrumlov.com 
19. 5. BYLINKOVÝ DEN Široký výběr bylinek, farmářské trhy

GARDENMARKET S.R.O., Kněžpole
21. – 22. 4. LETNIČKOVÝ A TRVALKOVÝ VÍKEND 
Osázejte si u nás vlastní nebo u nás zakoupené truhlíky. 
Rozšířený sortiment trvalek a skalniček, odborné 
poradenství, kompletní nabídka letniček a vysázených 
balkonových závěsných květináčů
19. – 20. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND Rozšířená nabídka tradičních 
i netradičních bylinek, poradenství při sesazování bylinek do 
nádob a truhlíků, BIO produkty pro jejich úspěšné pěstování

Záhradníctvo Horváth, Ivanka při Dunaji
14. – 21. 4. VYSAĎME SI SPOLU BALKÓN ČI TERASU
Kvitnúce letničky, pripravíme pre vás zeleninové priesady 
i vrúbľovanú zeleninu, či jahody k jarnej výsadbe
28. 4. BYLINKOVÝ DEŇ Bylinky z vlastnej záhrady. Opäť pripravíme 
široký sortiment byliniek s ukážkami použitia v kuchyni spojenú 
s malou ochutnávkou...
5. 5. AZALKY A RODODENDRONY Krásne azalky a rododendrony 
a použitie vresoviskových rastlín v záhone
19. 5. HORTENZIE Nech sa stanú hortenzie ozdobou našich záhrad!

Isola Bella s.r.o., Žitavce
13. – 14. 4. SADÍME SPOLU LETNIČKY Široký sortiment letničiek 
do nádob, farebné kombinácie a odborné poradenstvo, možnosť 
výsadby kvetináčov priamo v predajni
4. – 6. 5. ZÁHRADNÍCKE DNI 13. ročník oslavy záhrad a milovníkov 
zelene, poradenstvo záhradných architektov zdarma, najširší 
výber okrasných rastlín a bezkonkurenčné ceny, zaujímavé 
prednášky a sprievodné akcie
28. 5. – 2. 6. TRVALKOVÝ TÝŽDEŇ Bohatý sortiment kvitnúcich 
trvaliek  
25. – 30. 6. RUŽOVÝ TÝŽDEŇ Vytvorte si romantické zákutia 
z ruží a hortenzií  

Zahradní centrum Parkon, Libice nad Cidlinou
18. – 20. 4. BYLINKOVÝ VÍKEND
1. – 3. 6. LEVANDULOVÝ VÍKEND

Zahradnické centrum Jelínek, Veltrusy
26. – 27. 5. BYLINKOVÝ VÍKEND Rozšířená nabídka bylinek 
a léčivých rostlin, rady babky kořenářky, bylinkové nápoje z našich 
bylinek, barman show, dětská dílnička



wwwwwwwww.viitaaliittyykkoommmppleeex..cccz

Přírodními procesy vzniká z vermikompostu ,,Žížalí voda“.
Podporuje bohatší kv etení a vyšší tvor bu zdravých plodů

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

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

Kristalon a Žížalí voda se skvěle doplňují.
Až o 1/3 vyšší sklizeň!

bo
hatší kvetení

až o 34 %a násada plodů


