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Jaro v zahradě

Už od března 
můžeme začít 
s rychlením hlíznatých 
begonií, které jsme 
si buď zakoupili 
v zahradnickém centru 
nebo přezimovali 
z loňska. Umístíme 

je do truhlíčků s běžným substrátem tak, 
aby prohlubní, z níž budou vyrážet puky, 
směřovaly vzhůru, a zasypeme zeminou zhruba 
do poloviny výšky hlízy. Truhlík umístíme na 
světlé místo s teplotou kolem 20 °C a zaléváme 
zpočátku jen mírně. Jakmile se objeví listy, 
zálivku zvýšíme a přihnojujeme. Begonie 
můžeme také přes den otužovat na stinném 
místě, na noc je ale přeneseme zpět do místnosti. 
Až po zmrzlých mohou begonie bez obav na své 
místo na terase nebo v zahradě.

Bylinky většinou pěstujeme v nádobách nebo na 
záhonech, vhodnějším řešením je ale bylinková 
spirála, která umožní na minimu místa zajistit 
rostlinám s různými nároky odlišné podmínky. 
V horní části se bude dařit středozemním 
druhům jako je tymián, rozmarýn nebo 
levandule, ve střední části těm, které mají raději 
polostín a humózní půdu, například brutnák, 
meduňka, koriandr nebo estragon, a přízemí 
bude vyhrazeno běžným druhům jako je petržel, 
pažitka nebo kerblík. Kameny, které poslouží 
jako stavební prvek, akumulují sluneční energii 
a večer vzduch ohřívají, což bylinkám vyhovuje.

Vážení zákazníci „zahradníci“, 

zahrádkáři i pracovníci zahradních 
center mají jedno společné. Všich-
ni se těšíme na jaro! A  konečně 
jsme se dočkali. 

My, členové obchodního druž-
stva Zahradní centra CS jsme se 
v  zimě a  předjaří připravovali na 
nadcházející jarní sezónu. Školili 
jsme se v  novinkách na ochranu 
rostlin proti chorobám a škůdcům 
a získávali přehled o nové nabídce 
na trhu hnojiv. Dnes již prakticky 
existuje na každou kulturu nebo 
skupinu rostlin, která má podobné 
nároky, speciální hnojivo. Ani pro 
nás tak není úplně lehké udržet 
krok s  rozsáhlou nabídkou a  vy-
znat se ve stále obsáhlejším sorti-
mentu.

V  rámci příprav na jaro jsme vy-
jeli za nákupy do Holandska. 
Nakupujeme tam nejen proto, že 
Holanďané jsou známí a  zkušení 
zahradníci a  prestižní šlechtitelé 
okrasných cibulovin, ale jejich kli-
matické podmínky jsou mnohem 
mírnější. Jejich rostliny tak dosa-
hují mnohem vyšší kvality. Vždy 
objevíme i nějaké novinky (napří-
klad sloupovité ovocné stromky). 
Na našich pultech se i letos objeví 
pečlivě vybraný sortiment cibu-
lovin, které se sázejí na jaře, jako 
jsou například lilie, jiřiny, begonie, 
mečíky a jiné.

Osazování balkonových truhlíků 
a teras také podléhá módním tren-
dům. Rostliny se vybírají hlavně 
podle stanovištních podmínek. Co 
se týká výběru nádob, zde máte 
téměř nepřeberné možnosti – ple-
chové, proutěné, ratanové, moder-
ní designové plasty, keramika…
většina z  nich je vylepšena stále 
důmyslnějším zavlažovacím sys-
témem. I v tomto směru jsou pro 
nás nákupy v  Holandsku velkou 
inspirací.

Zabýváme se prodejem rostlin 
a  uvědomujeme si váš narůstající 
zájem o pěstování vlastní produk-
ce ovoce a  zeleniny. Je to nejen 
zábava, ale v  dnešní době možná 

i nutnost. Jen tak potom víte, že se 
na váš stůl dostávají zaručeně čers-
tvé suroviny. Máte přehled o jejich 
ošetření a hnojení a také možnost 
zvolit libovolné přípravky, napří-
klad na přírodní bázi. Na jaře pro-
to v  našich zahradních centrech 
najdete velký výběr nejen okras-
ných rostlin a  dřevin, ale i  sadby 
(přísad) zeleniny, semen, ovocných 
stromků a keřů.

Pokud si právě zakládáte novou za-
hradu nebo potřebujete na některá 
místa v  zahradě doplnit okrasné 
dřeviny, určitě si v  našich cent-
rech vyberete. Nakoupili jsme pro 
vás atraktivní jehličnany, kvetoucí 
keře nebo malo korunné stromy.

V posledních letech je i  velký zá-
jem o byliny a koření. Dají se totiž 
pěstovat i  na parapetech, balkó-
nech či terasách. Na jaře proto 
pro vás chystáme společnou akci 
nazvanou „Bylinkový den“, kde se 
o  jejich pěstování, využití či léči-
vých účincích mnohé dozvíte.

Kdo je členem obchodního druž-
stva Zahradních center CS a proč? 
Členy jsou jednotlivá zahradní 
centra z  různých regionů České 
a  Slovenské  republiky, jež spojují 
stejné zájmy a obchodní strategie. 
Jedná se o se riózní, často rodinné 
fi rmy s  dlouho letou tradicí, bez 
zahraničního kapitálu. Spolu-
pracujeme mezi sebou, společně 
vydáváme časopis TIP, nakupuje-
me, vzděláváme se a  předáváme 
si vzájemně zkušenosti. Naším 
společným cílem je vstřícný pří-
stup k vám, zákazníkům, vyškole-
ný a ochotný personál, který vám 
poradí i za cenu, že rady nevedou 
k následnému prodeji. (Ano, není 
to obchodnické, ale je to profesio-
nální). Tuto strategii a větší výběr 
kvalitního zboží se snažíme společ-
ně prohlubovat a rozšiřovat. Dou-
fáme, že naši snahu oceníte.

Přeji vám krásné prožitky při náku-
pu v našich zahradních centrech! 

Pavel Kutílek
předseda představenstva 

Zahradní centra CS

BEGÓNIE POKVETOU 
S NÁSKOKEM

BYLINKOVÁ SPIRÁLA UŠETŘÍ 
MÍSTO
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Půda pravidelně doplňovaná o kompost vyžaduje 
podstatně méně dalšího přihnojování. Zelenina 
s nízkými nároky na živiny si tak vystačí pouze 
s kompostem, například hrách, fazole, ředkvičky, 
hlávkový salát, mrkev, špenát nebo cibule. Tyto 
druhy můžeme dokonce bez dalšího přihnojování 
pěstovat na záhonech, kde dříve rostly druhy velmi 
náročné na živiny, například rajčata nebo zelí. 
Spolu s květákem nebo ředkví jim dopřejeme asi 
10 g dusíkatého hnojiva na čtvereční metr a přidáme 
navíc i kompost.

Podobně jako jiné 
bylinky si můžete 
na terase či na okně 
vypěstovat i exotickou 
citronovou trávu 
(Cymbopogon citratus), 
bez níž se neobejde 
především thajská 
a indická kuchyně. 
V zahradnických 
centrech můžeme 
citronovou trávu 
koupit předpěstovanou, 
podaří se ji ale snadno 
vypěstovat také ze 

semen. Vyžaduje čerstvou, živnou půdu a nikdy nesmí 
přeschnout. Na zimu ji přeneste za okno, kde ji můžete 
pěstovat i přes zimu. Sklízejí se listy podobné rákosu 
a zduřené báze s příjemným citronovým aroma. 
Zatímco listy můžeme přidat jemně posekané 
do salátů nebo polévek, zbytnělé 
části se pouze vyvaří a poté 
z pokrmu vyjmou.

Z tyčkových fazolí je většinou bohatší sklizeň než 
z fazolí keříčkových, protože díky popínavému 
růstu mají více místa. Pěstují se v řadách nebo 
v pyramidě v dostatečně živné půdě obohacené 
o kompost a na plném slunci. Pyramidu postavíme 
tak, že do kruhu o průměru asi 120 cm zapíchneme 
čtyři asi třímetrové tyče tak, abychom je mohli na 
vrcholu svázat. Ke každé tyči pak vysadíme 6–8 fazolí 
šarlatových (Phaseolus coccineus), které jsou robustní, 
dobře klíčí a nemají vysoké nároky na stanoviště. 

VYZKOUŠEJTE 
CITRONOVOU TRÁVU

FAZOLE PĚSTUJTE RADĚJI 
NA VÝŠKU

VYVÁŽENÉ HNOJENÍ

Naše jarní tipy
― vysazujeme lilie, montbrécie, jiřiny a další letní a podzimní cibulovité a hlíznaté rostliny. Dokud nepomine nebezpečí ranních mrazíků, chráníme místo výsadby netkanou textilií― vert ikutátorem nebo na malých plochách železnými hráběmi vyhrabeme a provzdušníme 

trávník a přihnojíme ho nejlépe dlouhodobě působícím hnojivem― je čas seříznout růže . Podle toho, zda jde o záhonové, sadové nebo pnoucí, se řídí také pravidla řezu
― do skleníku můžeme vysít ředkvičky a vysadit salát
― při osazování truhlíků letničkami nezapomeneme přimíchat do substrátu dlouhodobě působící hnojivo, které bude rostliny vyživovat po celou sezonu― v průběhu kvetení můžeme řezem upravit broskvoně a jiné peckoviny. Pozor, ořešák řežeme až po sklizni!
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KALEIDOSKOP
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Kaleidoskop 
zaujímavostí

Strom vo vode – je to vôbec mož-
né? Táto situácia patrí v rastlinnej ríši 
k ozajstným vzácnostiam, ale fotogra-
fia je naozaj reálna. Stromy vo vode za 
normálnych okolností nemôžu pre-
žiť, lebo trpia nedostatkom kyslíku 
v  oblasti koreňového systému. Ale aj 
v prírode platí, že výnimka potvrdzu-
je pravidlo. Opadavý ihličnan tisovec 
(Taxodium) rastie prirodzene v  juho-
východnej časti USA. Vyberá si vlhké 
polohy, ale dokáže trvalo rásť i v plyt-
kých vodách a močariskách. V takých-
to situáciách vytvára dýchacie korene, 
ktoré tu a tam vyrastajú z pôdy a do-
stávajú sa až nad hladinu, aby mohli 
čerpať vzdušný kyslík a  rozvádzať ho 
do celej rastliny. Tisovce sú mrazu-
vzdorné a  môžu rásť i  v  našich pod-
mienkach. Pre mokré až podmáčané 
miesta môžu tieto stromy ponúknuť 
elegantné a fungujúce riešenie. 

Lewisia cotyledon – levízia (česky – 
levisie) je krásna skalnička, ktorá vytvá-
ra nízku, kožovitú ružicu listov. Pochá-
dza zo Severnej Ameriky, ale s  veľkou 
obľubou sa pestuje aj u nás. Typickou 
vlastnosťou tejto rastliny je veľká varia-
bilita kvetov, ktoré sa môžu predvádzať 
v bohatej farebnej škále. Levízie sa pes-
tujú na skalkách, v kyslejšej, humóznej 
a hlavne veľmi dobre priepustnej pôde. 
Sú dobre mrazuvzdorné, ale citlivé na 

nadmernú vlhkosť. Levízie vysadzu-
jeme najmä do kolmých štrbín medzi 
kameňmi, aby sa na ružici ani v oblasti 
koreňového krčku nedržala voda. Naj-
väčšie riziko poškodenia nastáva pre 
rastlinu v zimnom období. Niekedy sa 
proti snehu chráni tak, že sa nad rastli-
nu položí sklenený kryt.

Máloktorý dobrý rodič by mohol 
tvrdiť, že jeho ratolesti nemali na zá-
hrade pieskovisko. Pieskovisko je bež-
ný prvok, ktorý deti často od rodičov 
vyžadujú. Jeho zbudovanie obvykle 
nebýva žiaden veľký problém. Stačí 
pár dosiek a klasické pieskovisko v tva-
re štvorca či obdĺžnika je hotové raz 
dva. Existujú ale aj iné možnosti, ktoré 
môžu byť rovnako funkčné, ale oveľa 
zaujímavejšie. Pieskovisko vybudova-
né medzi vydláždeným chodníkom 
a  okrasnou výsadbou bude funkčné, 
krásne i  zaujímavé. A  až deti vyrastú 
a ich záujem sa odkloní iným smerom, 

stačí piesok nahradiť pôdou a vzniknu-
tý priestor dosadiť ďalšími okrasnými 
rastlinami. 

V pobrežných lesoch v Chile ras-
tie v  podraste zvláštna rastlina. Patrí 
do veľkej rodiny bromélií a má zvučné 
meno – volá sa Fascicularia bicolor. Jej 
listy z diaľky vyzerajú neškodne, ale pri 
dotyku sú tvrdé ako drôt. Je to prirod-
zená, ale dokonalá obrana proti byli-
nožravým živočíchom. Za normálnych 
okolností sú listy šedo-zelenej farby. 

K  výraznej farebnej zmene dochádza 
u rastliny, keď sa začne pripravovať na 
kvitnutie. Od stredu sa jej listy začnú 
prefarbovať do intenzívnych farebných 
odtieňov, až sčervená skoro celá. Sa-
motné kvety ale ani zďaleka nie sú tak 
nápadné, ako do červena vyfarbené lis-
ty. Ak je vysadená do priepustnej a su-
chej pôdy, vydrží mráz až do hodnoty 
okolo desiatich stupňov Celzia.
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 V čase, keď ľudia balia vianočnú 
výzdobu vo svojich domovoch, sa vo 
Frankfurte koná výstava, ktorá pred-
stavuje trendy nasledujúcich Vianoc. 
Tvorcovia pripravili štyri miestnosti 
s  dekoráciou stolov, stien – interiéru 
každú v inom štýle, ktoré nazvali a po-
písali takto:

Pokojná vznešenosť – prírodné tva-
ry, kvalitné materiály a  jemné paste-
lové tóny sú skombinované do formy 
harmonického a čistého štýlu. Mierny 
vplyv Ázie zavŕši vycibrený dojem.

Geometrická vážnosť – krása presných 
geometrických tvarov je základom toh-
to vážneho a hranatého vzhľadu. Jeho 
tvrdý kontrast čierno-bielych farieb 
a  sýty vzorec vytvárajú mimoriadnu 
príťažlivú silu.

Tieňovaná jemnosť – tento dnešný 
prejav štýlu inšpirovaného prírodou 
má uvoľňujúci, nenáročný a  prirod-
zený charakter. Túžba pre vnútornú 
a vonkajšiu rovnováhu nachádza vyja-
drenie v osobitých materiáloch a tmav-
ších odtieňoch.

Oslnivá krása – pokusný, extravagant-
ný a vtipný štýl ruší všetky známe hra-
nice. Intenzita farieb a energické strie-
danie kvetinových vzorov a  symbolov 
vytvárajú hypnotizujúci účinok. 

Izbietky boli nádherne vyzdobené 
v  jednotlivom štýle, žiaľ fotiť sa ne-
mohli. V prvej som sa cítila vznešene 

ako gejša, v druhej ma kontrast farieb 
prebral, upútal a  mala som chuť byť 
šašom. Tretia ma vrátila do babičkin-
ho domu a vo štvrtej som mala pocit, 
že som sa stala na chvíľu cigánočkou 
v kvetovaných sukniach.

Okrem prezentácií sa na výstave pred-
stavili stovky firiem s dekoračným to-
varom z Európy a Ázie. Bolo na výber 
tisíce drobností zo skla, dreva, látky, 
keramiky, kovu i  väčšie dekorácie, či 
nábytky. Výstava sa prelínala od ma-
ličkostí, ktoré vytvoria čaro Vianoc či 
Veľkej noci ku prvkom, ktoré oživia 
príbytky všedných dní. 

Fotografiu nádherného exempláre 
japonského javora nám poslal náš čita-
teľ Josef Klabačka. Obrázok je z  jeho 
záhrady, ktorú mu pred dvanástimi 
rokmi zakladala firma Čtyřlístek –za-
hradní centrum s.r.o. 

Text Pavel Chlouba a Jana Krnáčová, 
foto Pavel Chlouba, Josef Klabačka 

a Messe Frankfurt



Jarné a veľkonočné 
dekorácie
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Tieto dekorácie však už dávno nie sú 
len otázkou venčekov na dvere či koší-
kov s farebnými vajíčkami na jedálen-
skom stole.

Dnes ide už o kompletnú farebnú pre-
menu takmer celého interiéru, časti 
exteriéru, balkóna či terasy. Rozsah 
„jarnej premeny“ je individuálny. Nie-
komu stačí vyzdobiť interiér len ma-
lými interiérovými doplnkami, niekto 
túži po zmene väčšieho rozsahu, kedy 
prichádza k  zvýrazneniu jarnej pre-
meny aj vo forme výmeny textilných 

 doplnkov (závesy, vankúše, obrusy, ...). 
Stačí interiér odieť do veselých paste-
lových odtieňov žltej, zelenej, ružovej, 
fi alovej či modrej farby. Teda neplatí už 
zásada, že typickou farbou veľkonočnej 
výzdoby je farba žltá a zelená! Stačí, ak 
je to farba veselá, navodzujúca optimi-
stickú atmosféru!

Textílie potom následne dopĺňame 
dekoráciami (vázy, košíky, aranžmány, 
venčeky, kytice, svietniky, sviečky...) 
vo farebných odtieňoch, ktoré vhod-
ne doplnia farby textílií. Samozrejme, 
že všetko toto prispôsobujeme štýlu 
jestvujúceho interiéru. 

Štýly interiérov sú v  súčasnosti veľmi 
rozdielne a veľakrát tvorí interiér zmes 
štýlov. Iné dekorácie a materiály bude-
me vyberať do štýlu moderného, iné do 
vidieckeho, v štýloch vintage a shabby 
chic môžeme tieto štýly navzájom do-
konca kombinovať. 

Dôležité je však dotvoriť priestor tak, 
aby sme sa v  ňom cítili dobre predo-
všetkým my!

Vhodným základným materiálom na 
dotvorenie jarného interiéru je kerami-
ka, prútie, drevo, sklo a porcelán. Tieto 
materiály je vhodné použiť v  rôznych 
formách, farbách a spôsoboch dekorá-
cií, napríklad sklo nielen vo forme vázy, 
ale i zaujímavo dozdobeného pohára či 
skleneného poklopu, oživeného fareb-
nou stužkou, machom a drobnými de-
koračnými doplnkami. 

Prútie a ratan sú neodmysliteľnými do-
plnkami interiéru a exteriéru nielen po-
čas jarného obdobia, ale aj ako prírodný 
materiál počas celého roka v  rôznych 
podobách (košíky, hrantíky, venčeky).

Základný materiál následne dopĺňa-
me drobnými dekoráciami. Nemusia 
to byť len kuriatka či zajačiky, ako to 
bývalo v  minulosti, ale môžu to byť 
 napríklad aj farebné srdiečka,  farebné 

Prichádza jar a  s  ňou obdobie prebúdzania sa prírody a  prílevu pestrých farieb do nášho prostredia 
vo forme postupného pučania stromov a  nakvitania cibuľovín, dvojročných rastlín a  skalničiek. Toto 
obdobie je nami vytúžené, pretože prvé prídely teplých slnečných lúčov nám dodajú chuť do života. 
A keďže veľkonočné sviatky považujeme zároveň za sviatky jari a prebúdzanie sa nového života, aj jarné 
dekorácie splývajú s  dekoráciami Veľkej Noci.



stužky a  krajky, malé vtáčie búdky, 
vtáčiky či odložené vajíčkové škrupiny. 
Trendom je použitie kvalitných ume-
lých kvetov, samozrejme jarných, ktoré 
je možné dostať kúpiť aj v  našich zá-
hradných centrách. To, že nie sú živé, 
zistíte až po ich ohmataní.

Tieto dekorácie nemusia byť vôbec fi -
nančné náročné, nakoľko si stačí kúpiť 
práve ten základ, ktorého vzhľad bude-
te sezónne dekorovať, časť výzdoby si 
nájdete pri jarných prechádzkach príro-
dou (mach, konáriky, kúsky dreva), časť 
vo vlastnej domácnosti (perie, vajíčkové 
škrupiny), niečo si vyrobíte sami a drob-
né doplnky nájdete na pultoch našich 
záhradných centier. Tu nájdete aj už ho-
tové dekorácie, ktorými sa môžete inšpi-
rovať pri príprave tej svojej.

Okrem interiérových dekorácií, ktoré 
nám pripomenú sviatky jari a  samotnú 
jar v interiéri, je vhodné vniesť jar aj na 
balkón, terasu či do záhrady vo  forme 
prvých kvitnúcich cibuľovín, ktoré do-
stanete u nás kúpiť ako rýchlené ( narcisy, 

hyacinty, krokusy, modrice, tulipány, 
amarylis). Tieto buď zasadíte do voľnej 
pôdy, alebo ich naaranžujete do rôznych 
plechových či hlinených nádob a  koší-
kov. Povrch upravíte machom a doplníte 
konármi či kúskami drevenej kôry.

Jar je vhodné privítať už pred vstupom 
do domu. Môže to byť jarne naaran-
žovaný veniec na dverách, dozdobené 
prútie v  nádobách vedľa vstupných 
dverí či krásne živé buxusy, vypestova-
né napríklad aj v tvare zajaca či sliepky. 

Vhodné je doplnenie lampášom s ho-
riacou sviečkou (môže byť aj na bater-
ky) či dozdobeného len konármi a jar-
nými dekoráciami (cibuľoviny, mach, 
keramické a drevené zvieratká).

Takže alternatív a variácií, ako vtiahnuť 
jar do vášho prostredia, je nespočetné 
množstvo, stačí nájsť si tú správnu, 
vášmu srdcu blízku, takú, ktorá bude 
prinášať radosť nielen vám, ale i vašim 
blízkym. Radosť bude znásobená ešte 
pocitom, že ste k nej prispeli sami tým, 
že ste si dekoráciu sami vyhotovili. 

Prajeme vám krásne slnečné jarné ob-
dobie a veľkonočné sviatky, plné inšpi-
rácií v našich záhradných centrách!

Ing. Oľga Oslejová, 
Ing. Alena Pivolusková

Tvorsad Trnava
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Stromy s převislou korunou

SERIÁL

8

Stačí nám jenom průměrný pozoro-
vací talent, abychom mohli na vlastní 
oči pozorovat, jak mohou být některé 
druhy rostlin rozmanité. Když se podí-
váme třeba na březový háječek nebo po-

rost borovic, hned uvidíme, že některé 
stromy jsou husté, více vzpřímené, jiné 
jsou naopak řidší či trochu jinak vybar-
vené. Díky variabilitě některých druhů 
se občas objeví odchylka tak významná, 
že stojí za to začít ji pozorovat a poslé-
ze možná i množit. Takto nějak vzniká 
i  mnoho odrůd stromů, které se hodí 
třeba k pěstování v malých zahradách. 
Do skupiny těch nejoblíbenějších patří 
ty, kterým někdo říká smuteční. Ve sku-
tečnosti mají jenom převislé větve, ale 
jinak působí celkem vesele.

Stromů s převislou korunou je poměrně 
hodně a stále se ještě tu a tam objeví ně-
jaká zajímavá novinka. Pro tyto dřeviny 
je typické, že v dospělosti bývají skoro 

vždy širší než vyšší, proto bychom ne-
měli sázet tyto stromy v blízkosti chod-
níku, aby jejich větve nepřekážely v chů-
zi. Tato vlastnost by se ale dala využít 
i  jako výhoda, pokud bychom vysadili 
tyto stromy blízko sebe, mohli bychom 
mezi ně umístit kovový oblouk a mladé 
větvě vyvazovat k tomuto oblouku tak, 
aby vytvořily jakýsi tunel, který by mohl 
být báječným prostorem pro dětské hry.

Převislé stromy mají ještě jednu výbor-
nou vlastnost – rostou obvykle poměr-
ně bujně, takže za krátkou dobu jsou 
schopny vytvořit pohledovou bariéru 
a za svoje větve schovat třeba sousedovu 
kůlnu. Přitom se ve většině případů mů-
žeme spolehnout, že strom s  převislými 

Možná si to občas ani neuvědomujeme, ale někdy si s námi příroda dokáže pěkně pohrát. Ve světě 
rostlin se to projevuje tak, že od původního druhu nějaké rostliny tu a tam vznikne jakási odchylka, 
která se může málo, ale i velmi významně lišit od své mateřské rostliny. Tyto změny zdaleka nemusí 
znamenat jenom změny k  lepšímu, ale i to se občas přihodí. 

Betula pendula ’ Youngii ’

Prunus serrulata ’Kiku-Shidare-Zakura ’  
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větvemi neporoste příliš vysoko. Do 
této skupiny nepatří třeba převislý ze-
lený buk (Fagus sylvatica ´Pendula´) či 
vrba (Salix alba ´Tristis´), které rostou 

i do výšky celkem bujně. Mezi stromy 
s  převislou korunou najdeme některé 
celkem obyčejné druhy, jako třeba ja-
san, ale svoje zastoupení tu mají druhy 

krásně kvetoucí (některé odrůdy sakur) 
nebo přinášející ozdobné, barevné plo-
dy (okrasné jabloně).

Prunus serrulata ’Kiku-shidare-za-
kura’  – sakura, botanicky patří mezi 
třešně, což je patrné i  při bližším po-
hledu na listy – od klasické třešně jsou 
téměř k nerozeznání. Dorůstá do výšky 
3–5 m, obvykle bývá stejně nebo i více 
široká. Pěstuje se zejména pro plné, vý-
razně růžové květy, které jsou sterilní. 
Vyžaduje dobře propustné, vápenité 
půdy s dostatečnou zásobou živin a slu-
nečné stanoviště. Pěstuje se štepovaná 
na třešni ptačí, z  podnože občas pro-
růstají plané výhony, které se musí včas 
odstraňovat.

Malus ’Red Jade’ – okrasná jabloň, 
původem z USA, kde vznikla v období 
mezi světovými válkami. Vyznačuje se 
silně převislým, až deštníkovitým růs-
tem, dospělé stromy mohou dosáhnout 

šířky až kolem 6 m, při poloviční výšce. 
Větve jsou tenké, díky tomu strom pů-
sobí něžným dojmem. Je velmi dekora-
tivní zejména v období kvetení, neboť 
květy jsou někdy až 4 cm široké. Druhá 
vlna efektů nastává v době zrání plodů. 
Ty jsou červené, lesklé, kolem 1 cm vel-
ké. Plody vydrží hezké dlouhou dobu.

Pyrus salicifolia ’Pendula ’ – hrušeň 
vrbolistá (slovensky hruška vŕbolistá), 
pochází z blízkého Východu. Může do-
růst do výšky kolem 5 m, vzácně o něco 
více. Je to nepřehlédnutelný strom, 
zajímavý zejména nevšedně stříbrnou 
barvou listí. Květy tohoto druhu mají 
typický hrušňovitý vzhled, ale v čerstvě 

rašícím listí se trochu ztrácejí. Pokud 
mladá rostlina na stanovišti zakoření, 
bude v dalších letech velmi odolná vůči 
suchu i extrémnímu slunečnímu svitu. 
Naopak stinné stanoviště jí nesvědčí. 
Dobře prosperuje i v znečištěném měst-
ském ovzduší.

Sophora japonica ’Pendula ’ – jerlín 
(slovensky sofora), je opravdu velmi 

půvabný strom. Tento kultivar pochází 
z Anglie, kde byl objeven ještě v první 
polovině 19. století. Dorůstá do výšky 
4 – 6 m. S narůstajícím věkem roste do 
krásy, která je patrná ve všech ročních 
obdobích. Listí přechází od světle zele-
ných odstínů při rašení, přes tmavé letní 
až po žlutě hnědé barvy při podzimním 
opadu listí. Velmi zajímavá je i ve stadiu 
bez listů. Snáší městské prostředí, ale 
nesvědčí jí příliš větrné stanoviště.

Carpinus betulus ’Pendula ’ – habr 
(slovensky hrab) vytváří hustou, dešt-
níkovitou korunu. Jeho tenké větve se 

často sklánějí až k zemi. Dorůstá do výš-
ky 4–5 m. Je to stará odrůda, která po-
chází z Francie z období někdy  kolem 

roku 1850. Má stejné nároky jako 
běžný habr, roste na slunci i v mírném 
polostínu, nejlépe se mu daří ve vlhké, 
ale dobře propustné půdě s vyšším ob-
sahem humusu. Na podzim vybarvuje 
do žlutých odstínů, velmi dekorativní je 
i v zimě.

Betula pendula ’ Youngii ’ – bříza 
(slovensky breza) byla objevena kolem 
roku 1870 v Anglii. Od té doby patří 
k nejoblíbenějším břízám vůbec. Vytvá-
ří bizarní korunu, která může dosáh-
nout někdy až šířky kolem 7 m. Výška 
koruny závisí od způsobu pěstování 
a výšky roubování. Je velmi tolerantní 
k různým půdním typům, ale je třeba 
pamatovat na to, že je velmi náročná 
na světlo. V přistíněném prostředí trpí. 
Při výsadbě pro ni hledejte místo velmi 
pečlivě, starší exempláře se přesazují 
dost obtížně. Na podzim vybarvuje do 
žlutých odstínů.

Fagus sylvatica ’Purpurea Pendula ’ – 
buk – byl objeven v Německu, v druhé 
polovině 19. století. Vytváří pomalu 
rostoucí, deštníkovitou korunu, která 

jenom málokdy bývá vyšší než 5  m. 
Olistění je tmavě purpurové, pokud 
rostlina dostane dostatek slunce, v  sil-
nějším zastínění se barva mění do tma-
vě zelené. Vyhovuje mu vlhká, ale dobře 
propustná, hluboká půda s dostatkem 
humusu. Na dlouhodobé zamokření 
půdy je ale velmi citlivý.

NĚKOLIK ZAJÍMAVÝCH TIPŮ

Malus ’Red Jade ’   

Sophora japonica ’Pendula ’

Carpinus betulus ’Pendula ’   

Fagus sylvatica ’Purpurea Pendula ’ 

Text a foto Pavel Chlouba
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Na nákupoch 
v Holandsku

NA CESTÁCH

„Nízka zem“, ako sa zvykne tiež Holand-
sku vravieť, je akousi Mekkou pre mi-
lovníkov pekných a  moderných záhrad 
a samozrejme aj pre obchodníkov z celej 
Európy. Nechcem vás v  tomto článku 
zaťažovať faktografi ckými a historickými 
informáciami o krajine, tie sú každému 
ľahko dostupné. Mňa napríklad viac ako 
tisíce odvodňovacích kanálov zaujala po-
hoda a pokora ľudí tu žijúcich. A stovky 
veterných mlynov, ktoré dopĺňajú vyni-
kajúco riešenú urbanistiku. Tú najviac 

ovplyvňuje fakt, že základom poľnohos-
podárstva sú rodinné farmy. Hospodária 
na naše pomery na malých, niekoľkohek-
tárových plochách. Súčasťou každej je 
rodinná usadlosť s  nevyhnutnými tech-
nickými budovami. Vyrobené produkty 
pravidelne vykupujú spracovateľské spo-
ločnosti. Práve početnosť a  rôznorodosť 
fariem dávajú krajine pestrosť a osobitý 
ráz. 

Vyspelosť a prosperitu cítiť aj v mestách. 
Žiadne hypermarkety, každý obchod dý-
cha jedinečnosťou. Mestskú hromadnú 
dopravu nahradili bicykle a obyvateľom 
evidentne neprekáža ani striktne dodrži-
avaná otváracia doba. Holanďania sú tak 
zo zákona chránený pred u nás čoraz viac 
sa  rozširujúcou kultúrou nočných a  ví-
kendových  nákupov či trávenia osobné-
ho voľna v nákupných centrách. 

Prvé mesto, ktoré členovia nášho druž-
stva navštívili, bolo Hengelo a v ňom síd-
liace dve dodavateľské fi rmy. Sortiment 
oboch je veľmi široký, a tak sme si mohli 
podľa svojich predstáv nakúpiť okrasné 
rastliny pre prvý jarný nápor zákazníkov. 

Potom sme sa presunuli bližšie k moru, 
navštívili sme fi rmu, ktorá pestuje orchi-
dei. Bolo fascinujúce sledovať, ako bolo 
všetko automatizované, stroj mladé ras-
tlinky posadí a stará sa o ne. Keď už sú 
nakvitnuté, automat ich roztriedi a  po-
súva na expedíciu. Ľudská ruka zasahuje 
minimálne – keď je treba zapichnúť opo-
ru ku kvetu a na konci, keď treba posled-
nú kontrolu kvality. 

Nevynechali sme ani nákup cibulovín, 
dekoračných materiálov, košíkov. Zostá-
va len veriť, že objednaným tovarom po-
tešíme aj zákazníkov našich centier. 

Holandsko je veľmi inšpiratívna krajina 
nielen životným štýlom, ale aj vynikajú-
cou gastronómiou. Veď keď sa deň začne 
chutnými, pestrými raňajkami a zakončí 
famóznym steakom večer, hneď je svet 
krajší. 

Možno nie je vhodné končiť správu o ná-
kupe záhradníkov rozprávaním o  jedle, 
ale mňa fakt zaujalo viac ak ich dreváky...

Text a foto
Ing. Jozef Gašparek

Prvý februárový týždeň v  roku, zima je v  plnej sile, príroda vo fáze zaslúženého oddychu. No kým 
sa najlepší športovci sveta schádzajú v  dejisku zimnej olympiády, cesty nás, záhradníkov, zas vedú na 
pravidelné nákupy do krajiny tulipánov.



Aliette 80WG® je přípravek proti 
houbovým chorobám jahodníku, 
tykvovité zeleniny, okrasných rostlin 
a proti bakteriózám jabloní a hrušní.  
Má dlouhodobý účinek.

Zato® fungicid s dlouhodobým 
účinkem určený k ochraně okrasných 
rostlin, jabloně a révy vinné proti 
houbovým chorobám.

Previcur Energy® je určený k hubení 
půdních a listových chorob v zelenině 
(salát, okurky, košťálová zelenina: zelí, 
kapusta, květák, růžičková kapusta, 
kedlubna) a okrasných rostlinách.

Horizon® proti moniliové spále 
a monilióze plodů (třešní, višní, slívy, 
broskvoně, meruňky) a okrasných 
rostlin – skvrnitosti listí a padlí.

Teldor® působí proti plísni šedé na 
révě, jahodách, maliní, rajčatech, 
okrasných rostlinách a moniliové 
hnilobě a spále třešní, meruněk, 
broskvoní, slivoní a višní.

Sencor® 
proti plevelům v bramborách 
a rajčatech, který působí jako půdní 
i listový herbicid. Aplikuje se před, 
ale i po vzejití plevelů.

Infinito® 
přípravek k ochraně brambor, 
rajčat, okurek a cibule proti plísním. 
Je odolný dešti.

Přípravky určené na hubení 
mravenců v budovách 
a v jejich blízkém okolí
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Záhrada, ktorá sa premenila

NA NÁVŠTEVE

12

Najskôr prešiel rozsiahlou rekonštruk-
ciou starorodičovský dom, ale po-
stupne sa budovala aj záhrada, ktorá 
sa z čisto produkčnej plochy s množ-
stvom ovocných stromov, viniča a ze-
leninových záhonov menila podľa 
potrieb ich obyvateľov. „Dnes z  pô-
vodných drevín ostala už len urastená 
vysoká cezmína pri vstupnej bráne, 
ktorú posadil ešte starý otec“, spomí-
na domáca pani.

Jednou z  prvých požiadaviek mladej 
rodiny bolo vytvoriť veľký a  bezpeč-
ný priestor pre hry detí s  trávnatou 
plochou a  pieskoviskom, hojdačka-
mi, preliezačkou. Vysadili sa drevi-
ny do záhonov po obvode pozemku, 
ktoré dnes už tvoria izolačnú clonu 

Vypravte sa s  nami do tichej, malej dediny, neďaleko hlavného mesta. Prezrieme si záhradu, ktorá sa 
postupne menila, tak ako sa menili požiadavky ich majiteľov.
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od  okolitých pozemkov vytvárajúc 
súkromie. Samo zrejme sa nezabudlo 
na trávnik. 

Kostru výsadieb tvoria ihličnaté a stá-
lozelené rastliny v kombinácii s kvitn-
úcimi kríkmi. V tejto etape realizácie 
sme mali na pamäti bezpečnosť ma-
lých obyvateľov a  nevyberali rastliny 
pichľavé a  jedovaté. Vybudovali sa 
spevnené plochy, chodníky, pribud-
la terasa, pamätalo sa aj na záhradné 
osvetlenie. Jemne zvlnený chodníček 
do domu lemuje záhon s  výsadbou 
zakrslých drevín a trvaliek. Keďže zá-
hony vo vstupnej časti sú prevažnú 
časť dňa zatienené, prednosť dostali 
tieňomilné rastliny – čemerice, čech-
ravy, hosty.

K  ďalšej premene prišlo, keď už deti 
podrástli a preliezačky s pieskoviskom 
stratili svoje čaro, i keď ešte z času na 
čas poslúžili návštevám s malými deť-
mi. Domáca pani si priala vytvoriť 
priestor na pestovanie zeleniny, čers-
tvých byliniek, drobného ovocia s ma-
lým ovocným sadom, aby aj pri ich 
časovej zaneprázdnenosti dokázali mať 
z tejto časti záhrady radosť z vlastných 
dopestovaných plodov. A  tak vznikol 
vyvýšený záhon s jazierkom, ktorý od-
deľuje okrasnú časť od úžitkovej. Na 
hladine jazierka sa zrkadlia jasnozelené 
jemne strihané listy japonského javo-
ra, ktorý už dnes dominuje tejto časti 

 záhrady. Miesto tu našiel céder, pínio-
vá borovica, trvalky, trávy vysadené po 
brehoch jazierka.

Najväčšiu radosť majú majitelia z tera-
sy, ktorá je priamo spojená s kuchyňou, 
a tak sa od jari do jesene žije v tejto let-
nej obývačke. Obzvlášť príjemné sú po-
sedenia s  priateľmi za teplých letných 
večerov, pri sviečkach a dobrom vínku 
a zvuku tečúceho potôčika...

Veľký cit pre záhradu a detail má do-
máca pani. Od skorej jari rozkvitajú na 
záhonoch cibuľoviny, ktoré neskôr na-
hradia letničky a s pribúdajúcim  letom 

sa pripoja trvalky a  trávy  ukazujúc 
 svoju krásu až do neskorej jesene. 
I  s  nástupom zimného obdobia ne-
prestáva život na záhrade. Prichádzajú 
drobné operence, nachádzajúc si potra-
vu v pripravených kŕmitkách. 

Majitelia dokázali prepojiť obytný 
priestor s príjemnou a útulnou záhra-
dou a tak si ju naplno užívať a dnes aj 
využívať plodov, ktoré im prinesie ich 
malá úžitková záhrada.

Text a foto
Gabriela Horváthová

Záhradníctvo Horváth
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Insekticidní přípravky k přímému použití ve formě 
kapaliny k aplikaci bez ředění (ready for use) 
určený k ochraně rostlin, zeleniny a ovocných 
stromů proti savým a žravým škůdcům.

Chrání před škůdci 
na zelenině, 
bylinkách, ovoci 
a okrasných 
rostlinách

Širokospektrální 
přípravek proti 
hmyzu na 
rostlinách

Ochrana vaší zahrady
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Jak na jaře 
probudit trávník?

JAK NA TO

Zahradní centra CS, obchodní družstvo  jaro 2014  www.zahradnicentra.eu

Krátkou procházkou po celém tráv-
níku zjistíte, co se po zimě přihodilo. 
V zastíněných místech určitě nalezne-
te narostlý mech, který zcela vytlačil 
v růstu trávník. K jeho likvidaci použij-
te FLORIA Mech STOP. Po aplikaci 
mech zčerná a  dojde k  jeho úplnému 
odumření. Zbytky mechu vyhrabejte 
a trávník může opět volně dýchat.

Při další kontrole stavu trávníku zjistí-
te, že je určitě plný staré suché trávy, 
objevuje se v  každé travnaté ploše po 
zimě. Vzniká nahromaděním zbyt-
ků trávy po sečení, odumřením či za-
schnutím. Trávník se dusí, neodnožuje 
a  jeho kondice se i  nadále zhoršuje. 
Abyste dostali ke kořenům trav co nej-

více vzduchu, mu-
síte ho provzdušnit. 
K  tomu můžete 
použít mechanické 
vertikutátory, ale je-
jich použití je pracné 
a namáhavé. Vyzkou-
šejte proto novinku 
FLORIA Likvidátor 
travní plsti vyrobe-
ný z čistě přírodních 

surovin. Na takto poškozený či zane-
dbaný trávník stačí přípravek rozhodit 

a dostatečně zavlažit a udržovat vlhký. 
O ostatní se postarají přírodní bakterie 
obsažené v přípravku. Urychlí rozklad-
ný proces, který trávník zbaví travní 
plsti (stařiny) a  dodají mu humusové 
látky z rozložených zbytků trav. Takto 
ošetřený trávník obohatíte o  přírodní 
živiny a  dodáte mu také mykorhizní 
houby, které jsou v přípravku obsaže-
ny. Mykorizní houby budou pomáhat 
trávníku celý rok s hospodařením s vo-
dou a budou mu zadržovat a postupné 
dodávat živiny, které by se mohly vy-
plavit společně se zálivkou do spodních 
vrstev. Výrobek je šetrný vůči životní-
mu prostředí a  neškodí ani domácím 
mazlíčkům. 

Pokud byl trávník 
v  opravdu žalost-
ném stavu a  vznik-
nou v  něm velká 
holá místa, použijte 
k  jejich rychlé opra-
vě FLORIA Tráv-
níkovou náplast. 
Prázdné plochy lehce 
nakypřete, navrch 
nasypte slabou vrstvu 

směsi, lehce přimáčkněte a zalijte. Zá-
livku nesmíte zanedbat. Pokud je barva 
povrchu světle hnědá, je potřeba místo 

zalít, aby nedošlo k zaschnutí semínek 
trav. Během dvou až tří týdnů budou 
místa zcela zarostlá a  na trávníku ne-
bude po poškozených místech ani pa-

mátky. Dále již pečujte o  celý trávník 
standardním způsobem. Hnojení, se-
kání a zálivku provádějte v intervalech, 
ve kterých jste zvyklí o trávník pečovat. 
Nezapomínejte ale, že o trávník musíte 
pečovat po celý rok a že každá chyba či 
nedostatek je hned vidět. 

TIP: Pokud máte trávník plný krti-
čin, vyzkoušejte FLORIA Trávníkové 
hnojivo s odpuzujícím účinkem pro-
ti krtkům 2 v 1. Jeho pravidelným po-

užíváním dodáte do 
půdy společně s  ži-
vinami i  aromatické 
látky, které budou 
krtkům nepříjemné, 
a  dojde k  jejich vy-
puzení z přihnojova-
né plochy.

www.fl oria.cz

Každý z nás chce mít krásně zelený trávník, sotva roztaje poslední sníh a sluníčko začne svými paprsky 
vydatně hřát. Pokud mu poskytnete tu správnou ozdravnou kůru, dočkáte se brzy krásně zelené trav-
naté plochy připravené k  plnému zatížení. To ale předbíháme, pojďme si společně projít celý postup 
tak, abychom v  jarní péči o trávník na nic nezapomněli. 



Dřišťály jsou krásné!

DŘEVINY
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Ačkoliv je pěstování dřišťálů velmi snad-
né, nemají to tyto rostliny na zahradách 
úplně jednoduché. Ty nejobyčejnější 
druhy se už po dlouhá desetiletí u  nás 
pěstují a  často se používají ve veřejné 
zeleni i v těch nejtěžších případech, kde 
by se mnoha jiným druhům už nedaři-
lo. Možná právě proto si získaly pověst 
obyčejné až všední rostliny, která kromě 
hustého vzrůstu a  mnoha trnů nemá 
možnost projevit se ničím zajímavým. 
Opak je ale pravdou! Také mezi bota-
nickými druhy je řada těch, které stojí za 
pozornost. A  mezi zahradními hybridy 
je navíc mnoho takových, na které běžné 
superlativy prostě nestačí.

Podle charakteru listů se dřišťály dělí 
na stálezelené a  opadavé. Existuje ještě 
jedna skupina, do které patří druhy tzv. 
poloopadavé. To jsou ty, které se na zimu 

zbavují části listů, většinou těch starších, 
přičemž mladší listy přetrvají na rostlině 
do dalšího vegetačního období. I někte-
ré stálezelené druhy se mohou chovat 
poněkud nejednoznačně. Když na tyto 
dřišťály udeří zima v plné síle, stává se, 

že se listí radši zbaví, i  když to nema-
jí v náplni své práce. Je to jednoduché, 
ale velmi účinné opatření, jak se ubránit 
silnějšímu poškození. Takto se nakonec 
chovají i další druhy stálezelených rost-
lin. Opadavé dřišťály jsou obvykle po-
měrně skromné a vydrží  téměř v každé 
půdě. Citlivé jsou především na dlou-
hodobé zamokření, které jim nesvědčí. 
Běžné druhy a odrůdy rostou nejlépe na 
přímém slunci. Kultivary se zlatě žlutou 
barvou listů bývají často o něco citlivější 
na popálení slunečními paprsky, proto se 
snažíme vyhledat jim na zahradě takové 
místo, které je alespoň část dne chráně-
no mírným přistíněním. V silnějším za-
stínění sice prosperují, ale jejich výrazná 
žlutě zlatá barva se mění na světle zele-
nou. Opadavé druhy dřišťálů většinou 
zvládají i silnou a dlouho trvající zimu.

Berberis lologensis

Dřišťál (Berberis, slovensky dráč) patří snad k nejčastějším zahradním keřům, jaké si snad jenom můžeme 
představit. Rostou téměř ve všech klimatických oblastech a s  výjimkou Austrálie a Antarktidy také na 
všech kontinentech. Některé zdroje uvádějí, že jich existuje kolem dvou set druhů, ale výsledky nejnověj-
ších pozorování tvrdí, že dřišťálů je dokonce kolem pěti set druhů. Když se k  tomu přičtou i jednotlivé 
zahradní odrůdy, bude více než zřejmé, že na malý výběr dřišťálů si určitě stěžovat nemůžeme.

Berberis thunbergii  ’Atropurpurea Nana ’, 
(červený v pozadí), Berberis thunbergii 

’Green Carpet ’ (zelený uprostřed 
fotografi e) a Berberis thunbergii ’Bonanza 
Gold ’ (žlutě zelený v dolní části obrázku).
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Poloopadavé a  stálezelené druhy jsou 
o něco citlivější na silné mrazy i mírně 
náročnější na stanoviště. Vyžadují dobře 
propustnou, humózní a vlhkou, nikoliv 
však zamokřenou, půdu. Vysazujeme je 
nejradějii do polostínu, případně i  do 
méně hlubokého stínu. Vyhovuje jim 
také stálá, vyšší vlhkost vzduchu.

Využití dřišťálů je mnohem bohatší, než 
by se na první pohled mohlo zdát. Vyš-
ší typy stálezelených druhů mohou růst 
samostatně v keřovém patru pod koru-
nami stromů. Třeba Berberis lologensis 

rozkvétá množstvím žlutě oranžových 
kvítečků, které z  dálky zazáří takovou 
krásou, že snad každý se přijde na ten 
zázrak přírody podívat z  blízka. Bez 
ohledu na to, zda zvolíte opadavý, nebo 
stálezelený druh, můžete dřišťály využít 
ještě pro jednu šikovnou práci. Díky 
tomu, že všechny dřišťály jsou vyzbroje-
ny pořádným arzenálem trnů, používají 
se tyto keře jako přirozená překážka vůči 
vetřelcům všeho typu. Některé druhy, 

jako  třeba Berberis julianae, mají tak sil-
né i četné trny, že každý zloděj si raději 
najde jiný cíl, než by se pustil do kon-
frontace s tímto zeleným strážcem sou-
kromí. Dřišťály se proto vysazují do uce-
lených skupin, kdo však upřednostňuje 
decentní styl a přímé linie, může dřišťály 
udržovat i ve formě precizně stříhaného 
živého plotu, nejlépe z dřišťálu Th unber-
gova (Berberis thunbergii) a jeho některé 
barevně atraktivní odrůdy. Při zakládání 
živého plotu z  tohoto dřišťálu musíme 
ale podstoupit minimálně tři důležité 
úkony, bez kterých by výsledek nestál 
moc za to. Za prvé dopřejeme rostlinám 

při výsadbě opravdu dobrou půdu, aby 
pěkně rostly. Za druhé ještě před výsad-
bou pozemek dobře odplevelíme, neboť 
dodatečné pletí trnitého porostu je vel-
mi obtížné. Třetí podmínkou vedoucí 
k úspěchu je určitá velkorysost. V přípa-
dě dřišťálu bychom měli na běžný metr 
sázet minimálně čtyři rostliny. Dřišťá-
ly totiž mají vázovitý růst a  rozšiřují se 
do prostoru až výše nad zemí. Pokud 

 necháme mezi jednotlivými rostlinami 
velké mezery, v dolní části zůstane takto 
založený plot z velké části průsvitný. 

Dřišťál Th unbergův (Berberis thunbergii) 
nabízí všem svým příznivcům kromě 
základního druhu mnoho úchvatných 
variant, z nichž některé pocházejí z čes-
kého šlechtění. Jednotlivé odrůdy se od 
sebe mohou docela výrazně lišit – tva-
rem, velikostí i  barevně. Některé štíhlé 
kultivary, jako třeba ’Red Pillar’ dovedou 
nabídnout smíšeným záhonům zvláštní 
dynamiku a prostor. Pro skalky či nádo-
by se hodí červenolisté zakrslé kultivary 
jako ’Atropurpurea Nana’ nebo ještě 
menší ’Bagatelle’. Zlatě žlutou barvu pří-
mo skvěle reprezentuje půvabný kultivar 

trpasličího vzrůst ’Tiny Gold’. A kdo se 
vyžívá v obdivování detailu, neměl by si 
nechat ujít krásu kultivaru českého pů-
vodu s důstojným jménem ’Admiration’. 
Jakoby původem ze zlatnické dílny se po 
obvodu každého červeného lístečku vine 
tenký, žlutý proužek, který z tohoto kul-
tivaru dělá opravdový klenot.

Text a foto 
Pavel Chlouba

Berberis thunbergii  ’Bagatelle’

Berberis thunbergii  ’Admiration ’

Berberis thunbergii  ’Harlequin ’

Berberis julianae – podzimní efekt

Na podzim získává mnoho dřišťálů 
velmi intenzivní vybarvení 

(Berberis thunbergii  ’Maria ’)

Berberis thunbergii  ’Atropurpurea ’ 
v moderní zahradní úpravě



Na balkon, okno i terasu

INSPIRACE
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Možnosti, které nám široká nabídka 
balkonových rostlin v zahradních cen-
trech umožňuje, jsou vskutku veliké. 
Aby výsledek našeho snažení vyzněl 
co nejlépe, je třeba dodržet několik zá-
kladních pravidel, které třeba všichni 
známe, ale v nastalé jarní euforii na ně 
zapomínáme. 

Jakákoliv nádoba, kterou se rozhod-
neme osadit balkonovými rostlinami, 
musí mít dostatečně velký odtokový 
otvor. Osazujeme-li nádoby určené 
původně k  jiným účelům, je třeba 
odtokový otvor vytvořit. Drenážní 
vrstvu vytvoříme z  křemičitého pís-
ku, keramzitu, štěrku nebo hliněných 
střepů. 

Přípravou vhodné zeminy se  nemusíme 
příliš zabývat, v nabídce substrátů v na-
šich zahradních centrech si jistě vybe-
rete právě ten druh, který nejvíce vy-
hovuje rostlinám, jež budete vysazovat. 
Při jakékoliv pochybnosti vám personál 
určitě poradí. 

Balkonové rostliny jsou obecně nároč-
né na dostatek živin. Základní hnojivo 
obsahuje již dobrý substrát, nicméně 
v  průběhu sezóny je třeba rostlinám 
živiny doplňovat. Vybírat lze z dlouho-
době působících hnojiv, organických, 
minerálních, pevných, kapalných… 
Možná už máte dobré zkušenosti 
s  konkrétním produktem a  konkrétní 
značkou, v opačném případě se obraťte 

na naše prodavače, kteří vám  doporučí 
hnojivo přesně podle potřeb vašich 
rostlin. Totéž platí i  o  přípravcích na 
ochranu rostlin. 

Je to až neuvěřitelné, ale po „jaru“, které většinu z  nás zastihlo na horách marně čekajících na „sně-
hovou peřinu“, přichází to správné, na které se všichni těšíme. Jednou z velkých povinností milovníků 
balkonových květin je osázet vše, co osázet lze, vymyslet nejkrásnější kombinace pro potěchu oka 
i  neskrývanou závist sousedů. 
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Než popustíte uzdu fantazii při výběru 
balkonových rostlin, dobře si rozmysle-
te, na jakém místě budete rostliny pěs-
tovat. Při vytváření efektních módních 
kombinací je třeba dbát na rozdílné 
požadavky jednotlivých druhů – někte-
rým letničkám vyhovuje plný úpal, jiné 
dávají přednost stínu, některé druhy je 
třeba zalévat i několikrát denně, jiným 
občasné vynechání nevadí. Podobně je 
tomu i s ochranou před deštěm, hnoje-
ním nebo třeba odstraňováním odkvet-
lých květů.

Většina z nás si pod pojmem balkono-
vé rostliny vybaví především evergree-
ny – pelargonie, surfi nie, begonie či 
fuchsie. I  ti, kteří zůstanou u  tohoto 
základního sortimentu a  nebudou si 
chtít vyzkoušet některé z jiných druhů 
nebo novinek, budou určitě překva-
peni velkým výběrem kultivarů, které 
v  našich zahradních centrech nabízí-
me. Například pelargonie – přejete si 
vzpřímené, polopřevislé, nebo převislé? 
S květem jednoduchým, nebo plným? 

Kvetoucí v  jedné barvě, nebo víceba-
revné? Samočisticí, nebo ty, kterým je 
pro dokonalou krásu třeba odstraňovat 
odkvetlé květy?

Každý z nás se může postarat o to, aby 
jeho balkon, okno či terasu zdobila až 

do podzimu záplava květů. Stačí si jen 
umět vybrat. Vlastně ani to není tře-
ba  – když nám jen sdělíte svá přání 
a požadavky, rádi vám truhlíky a nádo-
by osázíme vhodnými druhy rostlin.

Stanislav Kopřiva
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Jarní výsadby
OCHRANA ROSTLIN

21

VÝŽIVA

1  PODPOŘENÍ 
ZAKOŘEŇOVÁNÍ 
ROSTLIN

Harmonie stimulátor zakořeňování 
s  aktivním stříbrem obsahuje přírodní 
huminové látky, které stimulují kořenové 
vlášení a  zároveň zvyšují odolnost proti 
stresu rostlin při výsadbě. Obsahuje také 
stříbro, které desinfi kuje a zároveň hubí 
případné parazitní houby a plísně.

2  OMEZENÍ STRESU ROSTLIN 
V PRŮBĚHU VEGETACE

Pro zvýšení odolnosti rost-
lin proti stresu je vhodný 
přírodní přípravek Kouzlo 
Přírody Humát neutrální 
nebo Kouzlo Přírody Hu-
mát kyselý. Roztok zvyšuje 
odolnost vůči stresu a pod-
poruje vitalitu a výnos rost-
lin. Aplikuje se máčením 
nebo zálivkou zhruba tři-
krát za vegetaci. 

3  ZÁSOBNÍ ORGANICKÁ HNOJIVA 
Výživa rostlin tvoří velmi podstatnou část jarních výsadeb. 
Pro výživu rostlin, převážně zeleniny nebo ovoce, je vhodné 
zvolit přírodní organická hnojiva:

Přírodní univerzální výživa 
pro celou zahradu –
Kouzlo Přírody Cvrčkovo 
hnojivo (500 g)
Hnojivo obsahuje exkrementy 
cvrčků ve formě pelet. Svým 
působením zlepšuje úrodnost 
půdy a  poskytuje rostlinám 
základní NPK živiny. Podpo-
ruje růst a  celkovou vitalitu 
rostlin. Produkt vhodný pro 
ekologické zemědělství. 

Přírodní výživa určená pro 
konkrétní plodinu
Například pro výživu jahod, 
rybízu, angreštů, malin a jiné-
ho drobného ovoce je vhodné 
organické hnojivo Kouzlo Pří-
rody Drobné ovoce (1 kg). Je 
vyrobeno z přírodních surovin, 
jako jsou například ověřené 
kostní moučky, rohové mouč-
ky, kakaové slupky, vinasse 
(zbytky při zpracování cukrové 
řepy). Kromě základních živin 
NPK obsahuje také hořčík, pro 

svěží zelenou barvu listů. Podporuje růst, tvorbu plodů a vi-
talitu rostlin. 

Přírodní výživa pro tvorbu 
květů a plodů – Kouzlo 
Přírody Fosfátová skla 
(200 g)
Pro bohaté a  dlouhotrvající 
květy okrasných, balkóno-
vých rostlin nebo pro bo-
hatou úrodu jahod, rajčat 
a  jiných plodin je vhodné 
použít přírodní hnojivo 
z  fosfátových skel. Kouzlo 
Přírody Fosfátová skla gra-
nulát obsahuje velmi vysoký 
obsah fosforu, což je důležité 
pro nakvétání a tvorbu květů, a draslíku pro lepší vyzrává-
ní a  vyšší počet i  kvalitu plodů. Hnojivo není rozpustné 
ve vodě. Rozpouští jej pouze látky, které vylučují kořeny 
rostlin.

Více informací na 

www.agrobio.cz

Pro jarní výsadby zeleniny (např. rajčata, papriky, okurky, ředkvičky, kedlubny) drobného ovoce (např. 
jahod), ovocných nebo okrasných dřevin a rostlin, včetně balkónových rostlin je volba té správné péče 
velmi důležitá. Při jarních výsadbách nebo výsevech je důležité myslet na tři důležité faktory, které 
ovlivňují vitalitu rostlin v  průběhu celé vegetační sezóny:

-
uu 
o 
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Pestujeme zeleninu v nádobách

AKO NA TO
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Do tejto skupiny ľudí dokonca patria 
i takí, ktorých možnosti sú limitované 
iba niekoľkými štvorcovými metrami 
balkónovej plochy, kdesi nad rušnou 
mestskou ulicou. Áno, aj títo ľudia 
môžu a chcú často patriť do našej veľ-
kej záhradkárskej rodiny a  nechcú sa 
iba kvôli obmedzeným priestorom ne-
chať zahanbiť. Aj na malom balkóne sa 

často pokúšajú o vlastné pestovateľské 
úspechy. Na jednej strane musíme ob-
jektívne priznať, že pestovanie zeleniny 
v nádobách nebude nikdy tak efektívne 
ako vo voľnej pôde. Tiež ale platí, že pri 
troche úsilia, šikovnosti a trpezlivosti je 
možné i z malej plochy balkónu či te-
rasy vyťažiť pomerne zaujímavú úrodu 
zeleniny.

Majitelia veľkých záhrad či záhumienkov sa iste môžu iba pousmiať nad nápadom pestovať zeleninu 
v nádobách. Ale nie všetci majú to šťastie, že majú k dispozícii dostatok pôdy pre dopestovanie zdravej 
zeleniny. V  posledných rokoch registrujeme nový smer, kedy sa o  pestovanie zeleniny, ale i  byliniek 
začínajú zaujímať ľudia, ktorí majú len veľmi malé priestorové možnosti.



Dôvody pre domáce pestovanie zeleni-
ny sú rôzne. Okrem možnosti ušetriť 
sa mnohí ľudia vracajú k  pestovaniu 
zeleniny z jasných dôvodov návratu ku 
zdravšej strave. Ale je tu ešte jedna prí-
čina, ktorá podporuje práve pestovanie 

zeleniny v nádobách. Je to pocit šťastia 
a  radosti, ktorý pramení z  priameho 
kontaktu z  rastlinami, z  užitočného 
využitia priestoru i  z  potešenia práce 
s  pôdou. So zeleninou môžeme pes-
tovať aj mnohé druhy byliniek, ktoré 

majú rovnaké či aspoň veľmi podobné 
nároky. A k tomu všetkému ešte často 
platí, že pestovanie zeleniny v  nádo-
bách môže priniesť nielen úrodu, ale 
často aj silný estetický efekt.

Pre pestovanie zeleniny v  nádobách 
budeme vyberať druhy nižšieho a kom-
paktnejšieho vzrastu. Bujne rastúce 
tekvice, melóny či mohutné kukurice 
nie sú najlepšou kultúrou pre nádoby. 
Naopak tzv. tyčkové rajčiny sa napriek 
svojmu nekončiacemu rastu dajú v ná-
dobách pestovať pomerne veľmi dobre. 
Pri svedomitej príprave je možné v ná-
dobách pestovať takmer každú zeleni-
nu, prinášame vám však aspoň niekoľ-
ko osvedčených typov.

Rajčiny patria skoro určite k  najobľ-
úbenejším plodinám pestovaným v ná-
dobách. Okrem kompaktných odrôd 
sa takto pestujú i  tyčkové formy. Pre 
ich pestovanie sa často používajú ige-
litové vrecia alebo veľké kvetináče. Ze-
miny by malo byť minimálne 40 litrov. 
Ak je to možné, umiestnime rajčiny 
k južnej stene domu, najlepšie pod pre-
sah strechy. Počas vegetácie prihnojuje-
me rajčiny v pravidelných intervaloch 
spolu so zálievkou. Zálievka by mala 
byť výdatná, ale nie príliš častá. Nikdy 
nepolievame rajčiny na list, ak je to 

trochu možné, uprednostňujeme ran-
nú zálievku pred všetkými ostatnými 
termínmi.

Šalát je vďačnou a  pomerne nenároč-
nou zeleninou, ktorá sa pestuje jed-
noducho, navyše i  veľmi lacno. Pre 
pestovanie v nádobách sú  mimoriadne 

Až na celkom zanedbateľné vý-
nimky všetka zelenina potrebu-
je pre svoj život dostatok slnka. 
V  zatienených priestoroch sa 
o pestovanie zeleniny skoro nemá 
zmysel ani pokúšať.

Pestovateľský výsledok závisí na 
možnosti pravidelného zalievania 
počas celej vegetačnej doby. So za-
lievaním je možné spojiť i prihno-
jovanie.

Extrémne veterné polohy nesved-
čia hlavne vysokým druhom ze-

leniny, tie v týchto podmienkach 
trpia a neprinášajú obvykle uspo-
kojivú úrodu.

Pre pestovanie je možné použiť 
nielen bežné kvetináče, ale i  rôz-
ne iné druhy nádob, plechoviek, 
nákupných tašiek či vriec z ume-
lej hmoty. V  každom prípade je 
ale dôležité, aby nadbytočná voda 
mohla rýchlo odtiecť z dolnej čas-
ti nádoby. Inak hrozí zahnívanie 
koreňov a  postupný úhyn takto 
pestovanej zeleniny.

Farebnosť použitých nádob môže 
tiež ovplyvniť pestovateľský vý-
sledok. Tmavá farba nádoby ab-
sorbuje teplo a môže spôsobiť, že 
substrát sa môže prehrievať a tým 
poškodzovať koreňový systém. 
V jarnom období rastliny v tma-
vých nádobách reagujú rýchlejším 
rastom. V  horúcom lete sa ale 
rozhodne vyplatí zariadiť, aby na 
steny tmavej nádoby nesvietilo 
priame slnko.

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ
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vhodné listové formy, u  ktorých sa 
zbierajú jednotlivé listy tak, aby mlad-
šie mohli postupne dorastať. Pri let-
nom pestovaní je dôležité dbať na vý-
ber odrody, ktorá nevybieha do kvetu. 
Šaláty sa ľahko pestujú i z priamych vý-
sevov a pokiaľ sa zmiešajú semená via-
cerých odrôd, môže byť konečný výsle-
dok veľmi pestrý. Zmiešanie viacerých 
druhov odrôd pre jeden výsev môže byť 
veľmi výhodné, ak máte v zásobe i staré 
semienka. Zmiešajte ich v jednej miske 
a pomerne nahusto vysejte do nádoby. 
Keď budú mať mladé rastliny výšku 
5–7 cm, zbierajte ich nožnicami tak, 
aby zo „srdiečok“ mohli znovu vyrásť 
ďalšie mladé listy.

Skoré zemiaky je možné úspešne pest-
ovať vo veľkých nádobách, mali by mať 
obsah tiež aspoň 40 litrov. Zemiaky 
milujú živnú pôdu vyhnojenú starým 
hnojom. Ak nemáte k dispozícii takúto 
zeminu, môžete použiť kompost ale-
bo substrát vylepšený aspoň sušeným 
a  granulovaným hnojom. Významné 
vylepšenie pôdy pre zemiaky môžete 
dosiahnuť i  pridaním 2–3  hrstí listov 
kostihoja (česky  kostivalu) do spodnej 

polovici nádoby. Aby sme u zemiakov 
dosiahli čo najskoršej úrody, vysad-
zujeme už naklíčené hľuzy. Dočasne 
nepriaznivé počasie sa dá prekonať 
krátkodobým prenesením celej nádoby 
do chránených priestorov. Pre úrodu 
zemiakov je dôležitá pravidelná a  vý-
datná zálievka.

Mangold je nielen užitočná, ale tiež 
aj veľmi krásna zelenina. Môžeme ju 

preto smelo použiť i na výsadbu medzi 
okrasné rastliny. Určite tam neurobí 
žiadnu hanbu. Mangold je dvojročná 
zelenina a je veľmi blízkym príbuzným 
špenátu, má aj podobné uplatnenie. 
Mangold slú ži ako výborná náhrada 
špenátu najmä v  letnom období, kedy 
špenát bežne vybieha do kvetu, čo sa 
mangoldu v prvom roku pestovania ne-
stáva. Má veľké nároky na závlahu, inak 
je to veľmi skromná zelenina, ktorá sa 
najlepšie pestuje z priameho výsevu. Pri 
väčšom množstve pestovaných rastlín 
sa dá zbierať postupne odrezávaním 
najväčších listov tak, aby mladé mohli 
stále dorastať. V obchodnej sieti sa lis-
ty mangoldu objavujú zriedkavo, lebo 
po zbere pomerne rýchlo vädnú. Pri 
rýchlej ceste mangoldu zo záhrady do 
kuchyne nie je táto vlastnosť na škodu.

Text a foto 
Pavel Chlouba

bo 
ýchlo vädnú. Pri 

ej ceste mangoldu zo záhrady do 
kuchyne nie je táto vlastnosť na škodu.

Text a foto
Pavel Chlouba
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Vypěstujte si salát 
na balkoně

UŽITKOVÁ 
ZAHRADA

Dají se saláty pěstovat v  bytech? 
V dnešní době už ano. Jedná se o nové 
kultivary salátu typ Salanova. Ani ti, co 
nemají zahrádku, nemusí být ochuze-
ni o pěstování v bytě. Mohou si vybrat 
hned z několika odrůd: Aquino, Klee, 
Telex, Excite. Rozlišujeme dvě základ-
ní barvy, zelenou a do červena. Saláty 
s červenou barvou listů mají všeobecně 
hořčí chuť. 

Tento druh salátu lze pěstovat jak na 
zahrádce, tak i v bytě. Salát pěstujeme 
v květináčích na okenních parapetech 
nebo v  zimních zahradách. Jediné, co 
potřebujeme k  jeho úspěšnému pěs-
tování, je pokojová teplota, dostatek 
světla a  alespoň základní zkušenosti 
s pěstováním salátové zeleniny. 

Salátová zelenina je všeobecně chou-
lostivější na plísňové choroby, proto 
i u tohoto druhu salátu pěstovaného při 
pokojové teplotě je třeba zajistit pravi-
delnou závlahu, nejlépe do misky. Salát 
je citlivý na přelití, a proto je vhodné 
do substrátu přimíchat díl písku, aby 
byl vzdušný. Na pěstování těchto salátů 
můžeme také použít samozavlažovací 
truhlíky. Pěstiteli to usnadní práci se 
zaléváním. 

Chuť salátů ze skupiny Salanova je 
srovnatelná s  chutí hlávkových salátů. 
Hlavní výhodou je ale to, že můžeme 
otrhávat jednotlivé postranní lupeny 
a salát postupně dorůstá. Dá se samo-
zřejmě uříznout celá hlávka najednou, 

v tomto případě se krásně rozpadne na 
jednotlivé lístky a je připravena k další-
mu zpracování. 

Pokud nemáte podmínky pro 
pěstování rostlin ze semen, mů-
žete si v  zahradních centrech 
zakoupit už předpěstovanou 
sadbu nebo dokonce vypěs-
tované rostliny v květináčích 
již v konzumní velikosti. Tyto 
rostliny mohou sloužit v  ku-
chyni jako zásoba té nejčerstvější 
zeleniny. 

ODRŮDY SALÁTU 
TYPU SALANOVA 
’Aquino’ – svěže zelená Salanova do 
kombinace s  odrůdou Klee, ideální 
utváření a odolnost k vybíhání, střední 
velikost a  dobrý zdravotní stav, roste 
i za chladnějšího počasí. 

’Klee’ – atraktivní Salanova, krásné 
tmavě červené barvy, má rychlý vývoj 
a  velmi pěkné utváření, vyniká veli-
kostí a zdravotním stavem, ideální pro 

Duopack s  odrů-
dou Aquino. 

’Telex’ – červená Salanova v typu Cris-
py na celou sezonu, má rychlejší vývoj, 
optimální velikost a  tvar, ideální do 
kombinace s Excite, velmi pěkné vnitřní 
vybarvení, dobrá odolnost k vybíhání.

’Excite’ – typ „Sweet Crips Frisée“ na 
celou sezónu, atraktivní sytě zelené vy-
barvení a  zkadeření, vyniká nasládlou 
chutí a vzhledem, rychle roste, je třeba 
včas sklidit. 

Lenka Jelínková
Zahradnictví Jelínek Veltrusy



Pro růst jsou rozhodující podnože od 
přírody rezistentní proti škůdcům 
(háďátka) a  proti korkovitosti koře-
nů. Podnož svým silným růstem stačí 
zásobit živinami dva nebo tři výhony 
s  mnoha plody, takže sklizeň je delší 
a výrazně vyšší.
V  našich zahradních centrech můžete 
koupit roubované rostliny od německé 
fi rmy Volmary. Doporučujeme zvláš-
tě aromatické druhy rajčat, například 
’Picolino F1’ – velké koktejlové rajče 
s výborným aroma, ’Santorange F1’ – 
švestkové cherry rajče oranžové barvy, 
křupavé a sladké, které se sklízí v celých 
vijanech. ’Capresse F1’ je tyčkové rajče 
s mnoha plody švestkovitého tvaru, vel-
mi chutné, vhodné na přímý konzum, 
do salátů i  na vaření, ’Dasher F1’ je 
cherry rajče s plody švestkovitého tvaru 
s  výbornou chutí pro přímý konzum 
nebo i do salátů. Letošní novinkou je 
’Favorita F1’ – sladké, aromatické che-
rry rajče s vysokou rezistencí a zárukou 
bohaté a jisté sklizně. 
U okurky hadovky se přednostně rou-
buje na rezistentní podnož dýně, aby se 
zabránilo pravému padlí, které se často 
vyskytuje ve sklenících a  nedá se bez 
chemického postřiku potlačit. 
Velmi zajímavá je miniokurka ’Mini-
stars F1’ s  křupavými, šťavnatými 
plody délky asi 10 cm, která je vhod-
ná i na balkony nebo terasy na přímý 
konzum. Okurka ’Printo F1’ plodí 
mnoho 15–20 cm dlouhých, křupa-
vých plodů. Další v řadě roubovaných 
okurek je salátovka ’Dominica F1’, 
silně výnosná a  rezistentní. Plodí vý-
razně dlouhé plody vhodné zejména na 
saláty nebo přílohy. Roubovaný vodní 

meloun ’ Crisby F1’ tvoří plody o veli-
kosti cca 7 kg, křehká dužnina je zářivě 
červená a výborně chutná.
Shrňme si ještě jednou hlavní výhody 
roubované zeleniny: Roubovaná zeleni-
na má silnější růst, lepší kvalitu plodů 
a  listů, vyšší odolnost vůči chorobám 
a škůdcům a hlavně výrazně vyšší a jis-
tější úrodu plodů. 
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Roubovaná zelenina 
je trendy!
Už jste vyzkoušeli roubovanou zeleninu? Nejen u profesionálních pěstitelů, ale i u hobby zahrádkářů 
se osvědčila rajčata roubovaná na silně rostoucí a nemocem rezistentní podnože. Rostliny rostou 
výrazně rychleji a lépe jak ve sklenících, tak i ve volné půdě nebo v  nádobách. Nejčastěji se pěstují 
roubované okurky, doporučujeme ale vyzkoušet také rajčata a další zeleninu. 

PĚSTUJEME
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Degustace ovoce
STALO SE…

Plánovaná degustace 35 vzorků ovoce 
z  podzimní říjnové výstavy na Dvou 
dvorech byla doplněna třemi vítěznými 
vzorky z  degustace pořádané zkušeb-
ní stanicí ÚKZÚZ Lysice v  kulturním 
domě koncem listopadu 2013. 

Degustace se zúčastnilo 28 účastníků 
(převážně členů ZO ČSZ a  pracovní-
ků ÚKZÚZu Lysice). Zápisné hradilo 
16  účastníků. Degustace proběhla za 
podmínek bodového hodnocení stano-
veného zkušební stanicí Lysice. U  jed-
notlivých odrůd se hodnotily vzhled 
a vůně plodu, vůně plodu, tloušťka slup-
ky, konzistence, šťavnatost, chuť – kyse-
lost, chuť – celkový dojem. Do celkové-
ho součtu bodů při hodnocení výsledků 
jednotlivých odrůd nebyly započítávány 
body za vzhled plodů a celkový chuťový 
dojem byl započítáván dvakrát. Jako tzv. 
nultý vzorek, společně hodnocený pro 
stanovení bodového limitu, byla vybrána 
odrůda Melodie. 

Přesto někteří členové degustace ne-
dodrželi navržené bodové hodnocení 
a  tuto odrůdu hodnotili samostatně. 
Zájemcům o  výsledky bylo hodnoce-
ní doručeno. Degustace byla ukončena 
krátkou přednáškou Ing. Dušana Nesrs-
ty o doporučeném sortimentu ovoce pro 
náš pěstitelský region s následnou disku-
zí účastníků. 

Degustace proběhla s  následujícím vý-
sledkem:

Josef Janků, Barbora Faltýnková
Arboretum Šmelcovna Boskovice

Přemýšlíte teď, na jaře, o výběru nejlepší odrůdy jabloně pro vaši zahrádku? Možná vám výběr usnadní 
výsledky degustace, která proběhla loni v  prosinci a jejíž výsledky vám přinášíme.
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Umístění Číslo odrůdy Název odrůdy Bodové hodnocení
1. 37. Orion (Lysice) 49,00
2. 36. Rubín (Lysice) 47,50
3. 38. Admirál (Lysice) 44,44
4. 28. Vanda 43,87
5. 19. Bohemia 42,31
6. 12. Delor 41,94
7. 16. Bohemia 41,69
8. 29. Otava 40,73
9. 20. Jonagored 40,31
10.–11. 15. Gold Bohemia 40,25
10.–11. 23. Rozela 40,25
12. 4. Rubín 40,06
13. 11. Lipno 39,87
14. 1. Angold 39,67
15. 13. Rubinstep 39,50
16. 2. Šampion 39,47
17. 21. Tábor 38,81
18. 30. Melodie 38,62
19. 35. Bláhova reneta 38,50
20. 6. Aneta 38,25
21. 33. Svatava 38,06
22. 7. Rubinola 37,81
23. 5. Topaz 37,75
24. 24. Red Šampion 37,69
25. 0. Melodie 37,54
26. 14. Rosana 37,44
27. 32. Golden Delicious 37,06
28.–29. 3. Blaník 36,87
28.–29. 9. Karmen 36,87
30. 10. Admirál 35,94
31.–32. 17. Produkta 34,62
31.–32. 26. Dublet 34,62
33. 8. Florina 34,50
34. 34. Karmína 34,19
35. 22. Idared 34,00
36. 31. Elise Rathke 33,81
37. 18. Selena 33,75
38. 27. Moonlight 32,94
39. 25. Rajka 32,25



Začněte už brzy 
na jaře!

OCHRANA ROSTLIN

KADEŘAVOST BROSKVONÍ
Kadeřavost způsobuje houba Taphrina 
deformans, přezimující na šupinách pu-
penů a po jejich vyrašení infi kuje mladé 
výhonky listů. 

Pokud se této houbě podaří infi kovat 
rašící listy, jsou další opatření proti pro-
puknutí choroby většinou neúčinná. 
Úspěšnost ošetření tedy nezávisí na vý-

běru přípravků, jako spíše na jeho správném načasování.

První postřik provedeme v době, kdy teploty po dobu něko-
lika dnů dosáhnou 8–10 °C, což může být v některých letech 
i v době zimních měsíců. Dalším výborným ukazatelem pro ur-
čení optimálního termínu prvního ošetření jsou okolní rostliny 
tzn. první ošetření broskvoní provádíme v době kvetení lísky 
obecné či na začátku rašení angreštu. Vhodnými přípravky pro 
toto ošetření jsou měďnaté fungicidy jako Kuprikol 50, Kup-

rikol 250  SC, 
Champion 50 
WP. Tyto pří-
pravky účinkují 
i  proti houbám 
či bakteriím na-
padajícím větve 
a  kmínky brosk-
voní, proto po-
střik aplikujeme 
i  na tyto části 
stromu.

Druhé ošetření provedeme cca 14 dní po prvém a zvolíme ně-
který organický fungicid jako Delan 70WDG, Syllit 65 WP 
či Dithane DG Neotec.

ZÁLIVKA ROSTLIN PO 
VÝSEVU – PADÁNÍ KLÍČNÍCH 
ROSTLIN
Zálivka rostlin po výsevu přípravky Pro-
plant nebo Previcur Energy je určena 
proti tzv. padání klíčních rostlin. Toto 
onemocnění způsobují parazitické hou-
by, které napadají kořenový krček, který 

se zbarvuje do šedočerna, zužuje se, rostlina ztrácí pevnost tzv. 
„padá“ a postupně hyne. Choroba 
může také způsobovat odumírání 
klíčků před vzejitím, vzcházení je 
pak velmi mezerovité. Napadány 
jsou všechny zeleniny a  okrasné 
rostliny. Ihned po výsevu nebo 
přesázení je vhodné do zálivky 
přidat výše zmíněné přípravky.

HNĚDÉ PADLÍ ANGREŠTU
Tato houbová choroba pochází původně z Ameriky, proto se jí 
většinou říká „americké padlí“. Dnes se vyskytuje po celém svě-
tě a je nejvážnější chorobou angreštů, může ale napadat i rybíz, 
zejména rybíz černý.

Nejdříve se objevují typické bílé vatovité povlaky na špičkách 
výhonků angreštu, po odkvětu se tyto povlaky rozšíří i na plo-
dy. Šíření padlí napomáhá vlhké počasí s dostatkem dešťových 
přeháněk a teploty okolo 20 °C. Bílé vatovité povlaky postupně 
hnědnou, listy zasychají a plody jsou nepoživatelné.

Tato choroba přezimuje na špičkách letorostů, které jsou pokryté 
šedostříbrným povlakem, proto je velmi důležité jejich mecha-
nické odstřihnutí při zimním řezu. Angrešty nevysazujeme blíz-
ko u sebe a celkově udržujeme stromky vzdušné, nepřehoustlé. 
I  přes tato opatření bývá nutné použít i  chemickou ochranu. 

První ošetření provádíme již při rašení angreštů. Dal-
ší dvě ošetření aplikujeme těsně po odkvětu angreštu 
v intervalu 10–14 dní. Jako nejvhodnější se osvědčil 
přípravek Discus.

NOHEL GARDEN a. s. 
Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika 

tel.: +420 318 533 511, fax: +420 318 533 538
offi  ce@nohelgarden.cz 

www.nohelgarden.cz

Již v  jarních měsících je potřeba provést některá ošetření proti chorobám či škůdcům, přestože příznaky 
jejich působení ještě nejsou vidět. Pozdější zásahy totiž často bývají neúčinné. Připomeňme si teď ty 
nejčastější.
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Záhradníctvo SADEX s.r.o. so sídlom 
v Prešove je stále sa rozvíjajúca záhrad-
nícka fi rma, ktorá pôsobí na trhu zá-
hradných a sadovníckych služieb už od 
roku 1993.

V  súčasnosti uplatňujeme nadobud-
nuté odborné schopnosti a  zručnosti 
pri navrhovaní a  realizácii záhrad ro-
dinných domov, areálov fi riem, parkov 
a pri údržbe zelene. 

Prešovčania môžu vidieť výsledky na-
šej práce v centre mesta a v iných od-
dychových a  parkových zónach mesta 
Prešov, ktoré zabezpečujeme vyše desať 
rokov.

Počet realizácií súkromných záhrad je 
po mnohých sezónach ťažko odhadnu-
teľný, no odstupom času je badať vývoj 

trendov a  požiadaviek klientov. Aktu-
álne sú populárne kúpacie jazierka so 
zónou pre plávanie a  kúpanie, u  kto-
rých prevládajú vlastnosti prírodného 
jazierka.

V  záhradnom centre na Duklian-
skej ulici ponúkame široký sortiment 
rastlinného a  iného materiálu. Od 
okrasných a  ovocných drevín cez zá-
hradné substráty, výsevný materiál, 
závlahové systémy až po pomocný zá-
hradný materiál (záhradné náradie, 
postreko vače, ...).

Keďže v  žiadnej záhrade nemôže chý-
bať kameň, rozhodli sme sa pre rozší-
renie našej ponuky o  tento sortiment 
už pred niekoľkými rokmi. V  záhrad-
nom centre SADEX si môžete vybrať 
ten správny do svojho kúska prírody. 
Ponúkame rôzne druhy štrkových, so-
litérnych alebo nášľapných kameňov.

V posledných rokoch sa nám podarilo 
rozšíriť ponuku služieb o rezané kvety.

Počas blížiacej sa jari chystáme pre zá-
kazníkov „Jarné dni“, kde sa k rôznym 
odborným témam vyjadrí prizvaný 
odborník. Termíny a  druhy  školení 
zverejníme na našej web stránke 

www.zahradnictvo-sadex.sk. V októbri 
organizujeme „Dyňobranie“ – vyrezá-
vanie tekvíc pre malých i veľkých.

Na záver by sme radi poďakovali všet-
kým zákazníkom za prejavenú dôveru 
v  minulej sezóne, s  ktorou sme sa už 
tradične rozlúčili počas „Vianočných 
dní“ predajom živých kaprov a vianoč-
ných stromčekov. 

Záhradníctvo SADEX s.r.o.
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Společnost JINÁ ZAHRADA s.r.o. pro-
vozuje dvě zahradní centra – v Chabařo-
vicích u Ústí nad Labem a v Mladé Bole-
slavi – Debři.

Od roku 2012 nabízíme v  Chabařovi-
cích na ploše 5 500 m² široký sortiment 
okrasných dřevin, trvalek, balkonových 
a pokojových rostlin, zahradnických po-
třeb, dekorací a  doplňků do bytu i  na 
zahradu. Zahradní centrum nabízí i pro-
dukty českých farmářů: česnek, jablka, 
mošty a marmelády.

V  dubnu roku 2013 jsme otevřeli na 
ploše 10 000 m² nové zahradní centrum 
v Mladé Boleslavi – Debři. Stavbu dodá-
valy spolu s českými také německé a bel-
gické fi rmy. Krytá plocha činí 1 400 m².

V nabídce naleznete velký výběr zahrad-

ního nářadí a potřeb, okrasných a poko-
jových rostlin. 

Venkovní zahrada nabízí sortiment rho-
dodendronů, okrasných keřů, dřevin pro 
živé ploty, jehličnanů a mnoho dalších. 
Chcete-li si vypěstovat něco na zub, vy-
berete si z více než 300 odrůd ovoce od 
rybízu přes borůvky, broskvoně, jabloně 
až po ořešáky. Pohlazením pro vaše oči je 
výběr z více než 400 druhů trvalek a růží 
včetně anglických.

V loňském roce JINÁ  ZAHRADA s.r.o. 
úspěšně spustila nový e-shop: sekery-
-fi skars.cz, který za výborné ceny dodá-
vá do dvou dnů od objednávky nářadí 
seker, pilek, rýčů a nůžek této prověře-
né skandinávské značky.

Novinkou letošního roku bude 
spuštění zahradnického portálu 

eshop- zahradnictvi.cz, kde nabídne-
me nejširší zahradnický sortiment 
osiv, nářadí, hnojiv, postřiků, květi-
náčů, zahradnických a  chovatelských 
potřeb, dekorací. Jedinečná bude on-
-line rostlinolékařská poradna, kde si 
můžete sami podle příznaků rozpo-
znat škůdce, vybrat a  koupit účinný 
prostředek.

JINÁ ZAHRADA s.r.o. zaměstnává oko-
lo dvaceti profesionálních zahradníků 
a  zabývá se také projektováním a  reali-
zací zahrad. Odborný personál vybírá 
ze středních a  vysokých zahradnických 
škol. Naši zahradní inženýři dohlížejí na 
kvalitu odvedené práce od projektu přes 
realizaci až po následnou údržbu.

Těšíme se na shledanou s vámi v našich 
zahradních centrech! 

PŘEDSTAVUJEME 
ČLENY 

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

Čtyřlístek zahradní centrum, s.r.o.
Bystrcká 40, 624 00 Brno
Tel.: +420 546 223 042
www.ctyrlistek-centrum.cz

Hortiscentrum s.r.o.

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Žerotínovo nábřeží 101 
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878
www.hortis.net

Kalabousek 145 
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

Ústecká ul. 
403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474 
www.jinazahrada.cz

Josefodolská ul. 
293 01 Ml. Boleslav-Debř
Tel.: 326 210 555

John zahradnictví s.r.o.
Pardubická 757, 500 04 Hradec Králové – Kukleny
Tel.: +420 602 449 138
www.johncz.cz

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

PRAHA
Mariánské 

Karlovy 
Vary

Králové

Vratimov

Brno

Stupava
Trnava

Ivanka 
pri Dunaji

Dolný Kubín

Dobrá Niva

SEZNAM PRODEJEN
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Flora centrum – Mrázovi
Jáchymovská 49, 360 04 Karlovy Vary
Lidická 70, 360 20 Karlovy Vary
Tel.: +420 353 225 752
www.fl ora-centrum.cz

Josef Janků – Arboretum Šmelcovna
Šmelcovna 1364/3 
680 01 Boskovice
Tel.: +420 516 453 071
www.smelcovna.cz

Pražská 
263 01 Dobříš
Tel.: +420 602 383 922

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

Zahradní a parková spol. s r.o.
Zahradní centrum Trima Plus s.r.o.
Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820
www.zahradaml.cz

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

Stanislav Kopřiva – zahradní centrum
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 734 638 230
www.zahradnictvi-dubany.cz

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

Záhradníctvo SADEX – 
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: +421 903 600 019
www.zahradnictvo-sadex.sk

Tvorsad Trnava
Okružná 21, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel.: +421 335 341 701
www.tvorsad.sk

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

HROCH group s. r.o.
Zahradnické centrum Vratimov
Buničitá 756, 739 32 Vratimov, okr. Ostrava-město
Tel.: +420 558 669 031
www.hrochgroup.cz

Záhrady Dobrá Niva s.r.o.
Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva, Slovensko
Tel.: +421 455 382 579
www.zdn.sk
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Akce 
zahradních 
center
Zveme Vás na návštěvu výstav 
a akcí do našich zahradních 
center

Čtyřlístek zahradní centrum, 
s.r.o., Brno

4. – 20. 4. 2014 Pohádkové krajinky 
a skalky ze sukulentních rostlin – 
výstava Jaroslava Honce
5. 4. 2014 Jarní den ve Čtyřlístku
26. 4. 2014 Bylinkový den 
ve Čtyřlístku
31. 5. – 8. 6. 2014 Výstava kaktusů – 
90. výročí založení klubu Astrophytum 
Brno, spojené s výstavou pokojových 
rostlin a exotického ptactva

Zahradnické centrum Jelínek, 
Veltrusy

12. – 13. 4. 2014 Víkend Salanova 
a zelinářské dny 
24. – 25. 5. 2014 Bylinkový víkend

Isola Bella s.r.o., 
Žitavce

12. 4. 2014 Deň byliniek
2. – 4. 5. 2014 Záhradnícke 
dni – tradičná akcia s odbornými 
prednáškami, občerstvením, 
výhodnými nákupmi.
21. 6. Rodinný piknik – venovaný 
deťom a rodičom: hry, súťaže, 
opekanie

Agroservis, 
Stupava

24. – 9. 3. 2014 Otváranie jari
14. – 18. 4. 2014 Dni byliniek
26. 4. a 10. 5. 2014 Poradenstvo so 
záhradnou architektkou
23. 5. 2014 Deň trvaliek

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

Zahrada Matúšů s.r.o.
Horní Lhotice 42, 675 73 Kralice nad Oslavou
Tel.: +420 728 015 574
www.zahradamatusu.cz

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

Zahradnické centrum Jelínek
Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019
www.zahradnictvi-jelinek.cz

Záhradníctvo Horváth
Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 903 742 605 
www.zahradnictvomh.sk

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

Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 
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Zemědělec2014
Výstaviště Lysánad Labem
19.–23. března
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Pozvánka do
ArboretaPaseka

Velkokvěté růže
sortiment a péče

Cena 34 Kč (1,60 €) , v předplatném 28 Kč
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DVA
ČASOPISY
jedna cena

336 Kč

moderní časopis nejen o zahradě

Dárky a překvapení pro
přímé předplatitele navíc!

Závazná objednávka časopisu pro ČR a Slovensko
Objednávám 12 čísel ( ........ /2014 – ....... /2015 ) za 336 Kč (12 x 28 Kč)

Jméno 

Příjmení

Ulice

Obec a PSČ

Pokud chcete časopis darovat, vyplňte i druhou část tabulky.
Jméno a příjmení
(obdarovaný)

Ulice

Obec a PSČ

✂

Objednávku zašlete na adresu:
ČZS z. s.– Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
V případě objednávky předplatného se zasíláním na Slovensko vyplněný kupon odešlete
na adresu Magnet Press Slovakia, P.O.BOX 169, 830 00 Bratislava nebo Mediaprint-Kapa
Pressegrosso, a.s., P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3. Cena časopisu je 1,5 EUR, roční před-
platné je tedy 18 EUR.

©
 2

01
4

T-
S

T
U

D
IO

, s
.r.

o.
, D

ûk
an

sk
á 

vi
ni

ce
 I.

, 9
87

/5
, P

ra
ha

 4
  1

40
 0

0

Neváhejte a objednejte časopis pro sebe nebo jako dárek
Ušetříte svůj čas i peníze!
tel.: 222 780 739 (po–pá 9–15 h)
sms: 602 557 560
elektronicky: www.zahradkar.org
Složenku zašleme, možný je i převod z účtu.
Cena předplatného je 28 Kč tj. 336 Kč
(roční předplatné = 12 čísel; nutno zvolit odběr od kterého čísla).

 CERTIFIKÁT

CERTIFIKÁT
na pfiedplatné ãasopisuna pfiedplatné ãasopisu

Kar l o v i  k  na r o z en i nám
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Záhradníctvo Horváth, 
Ivanka pri Dunaji

marec – predaj cibulovín: Dahlia, 
Gladiola, Begonia, Cana...
apríl – mesiac byliniek – 
prezentácie s predajom byliniek
12.4.2014 Ukážka sortimentu,
začiatok predaja letničiek

Arboretum Šmelcovna, 
Boskovice

16. – 20. 4. 2014 
Jaro v arboretu – cibuloviny
14. – 25. 5. 2014 
Jaro v arboretu – irisy 
a rododendrony
13. – 17. 8. 2014 
Léto v arboretu – trávy, trvalky

Zahradní centrum Parkon, 
Libice nad Cidlinou

17. – 23. 3. 2014 Vítání jara

Tvorsad, 
Trnava

28. 3. 2014 Záhrada jari – 
odborné rady, aby nám robila 
radosť počas nadchádzajúceho 
roka
11. 4. 2014 Súčasná záhrada – 
odborné rady k zakladaní 
záhrady
25. 4. 2014 Záhrada zdravia – 
zdravie v zdravej záhrade 
s Plantexom 
2. 5. 2014 Záhrada leta – ako 
oživiť balkóny, terasy a záhrady 
kvitnúcimi rastlinami
9. 5. 2014 Deň matiek 
23. 5. 2014 Záhrada vôní – vôňa 
nielen levanduľová, nielen vonku, 
ale i v interiéri

30. 5. 2014 Záhrada pre deti – 
spoločne s rodičmi hľadáme 
vzťah detí k prírode a k práci 
v záhrade
13. 6. 2014 Záhrada ruží – na 
Slovensku iba u nás novinky 
od fi rmy KORDES. Naša 
’Ružová grófka’ nás opäť poteší 
svojou vôňou a očarujúcou 
krásou
27. 6. 2014 Záhrada 
prázdnin – vidiecka záhrada 
starej mamy počas celých 
prázdninTVORSAD, Trnava

Zahradnictví Kunratice, 
Praha 4

25. – 27. 4. 2014 Víkend bylinek

Zahrada Matúšů s.r.o., 
Horní Lhotice

26. 4. 2014 Jarní sázení 
v Zahradě Matúšů – třetí 
ročník rodinného programu 
zaměřeného na prodej bylinek 
a letniček

Záhradníctvo SADEX, 
Prešov

11. – 12. 4. 2014 Jarné dni – 
odborná poradenská služba (rez 
ovocných stromov, pestovanie 
trávnikov, organické hnojivá, 
ochrana rastlín, substráty)

Marec, apríl, maj 2014 – každý 
pondelok – 10% zľava pre 
dôchodcov na všetok tovar

Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých 
zahradních center.




