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Léto v zahradě

KALENDÁRIUM

2

Zejména 
v menších 
vodních 
nádržích se voda 
v létě rychle 
ohřívá a snižuje 
se množství 
kyslíku, což 
neprospívá 
živočichům ani 

rostlinám. Naopak řasy a sinice mají v teplejší vodě 
ideální podmínky pro šíření. Pokud vodu do jezírka 
nepřivádí potok nebo fontána, musíme zajistit přívod 
kyslíku jinak. Vhodné jsou různé drobné vodotrysky 
nebo jiná zařízení pro oběh vody. Stejného efektu 
můžeme docílit pomocí silného proudu vody, který 
do jezírka necháme dopadat z hadice umístěné asi 
půl metru nad hladinou. Dobrým opatřením je také 
protrhání nadměrné vodní vegetace a snížení množství 
vodních plžů, pokud se v jezírku přemnožili.

V teplejších oblastech roste levandule stejně dobře 
jako ve francouzské Provence. Pokud si chceme 
levanduli usušit nebo z ní připravit vonné pottpouri, 
sklízíme plně rozkvetlé stonky za suchého počasí a ve 
svazcích zavěsíme na stinné, teplé místo s dostatkem 
vzduchu. Ideální jsou bezprašné půdy nebo zahradní 
kůlny. K sušení je nevhodná levandule hlávkovitá 
(Lavandula stoechas) s motýlovitými květy. Tento 
druh v našich podmínkách špatně přezimuje, je 
vhodné jej proto pěstovat v nádobách.

Není asi na 
pěstování 
náročnější 
skupiny než jsou 
dvouletky – jeden 
rok se musí 
vysít, přepíchat, 
vysadit, na zimu 
zakrýt, aby teprve 
v následujícím 

roce přinesly očekávaný efekt bohatého kvetení. Přesto 
se bez nich obejdeme jen málokdy. 

Dvouletky vyséváme v průběhu léta do substrátu pro 
výsevy nebo řízkování a výsevní misky umístíme do 
pařeniště nebo na zastíněné, středně teplé stanoviště. 
Většina dvouletek má semena velmi drobná, vyséváme 
proto na povrch a pouze zatlačíme do půdy. Po vzejití 
přepícháme do menších květináčků a teprve vzrostlejší 
sadbu koncem léta vysadíme na stanoviště pro příští rok.

Okrasné slivoně 
(Prunus) kvetoucí 
časně zjara vytvářejí 
násadu květů 
na letorostech. 
Chceme-li udržet 
rostliny kompaktní 
a v požadovaném tvaru 
(např. u exemplářů 
s kulovitou korunou 
pěstovaných 
na kmínku), 

můžeme letošní výhony seříznout. Tento zásah je 
nutný v případě, že se na dřevině objeví monilióza 
projevující se mimo jiné zasycháním špiček letorostů. 
Napadené výhony je třeba soustavně sestřihávat a pálit 
a v následujícím roce před rašením provést preventivně 
postřik přípravkem Horizon.

SKLIZEŇ LEVANDULE

VYSÉVÁME DVOULETKY

ŘEZ OKRASNÉ SLIVONĚ

JAK OKYSLIČIT VODU V JEZÍRKU
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V průběhu června 
bychom se měli 
dočkat první 
sklizně salátových 
okurek – hadovek. 
Protože rostlina je 
schopna uživit jen 
určitý počet plodů, 
můžeme jejich 
násadu regulovat 
už v době kvetení 

vyštipováním. Plody nenecháme narůstat nízko nad 
zemí, protože by později při dozrávání při kontaktu 
s půdou hnily. Boční výhony zaštípneme za prvním 
nebo druhým listem a po odplození je odstraníme 
úplně. Odstraňujeme také staré listy, na nichž se 
objevuje padlí jako první.

V létě bohatém na 
srážky a teplé počasí 
sekáme trávník 
i několikrát týdně 
a posekaná hmota se 
hromadí. Do kompostu 
se přidává pouze 
v menším množství, 

navíc je vhodné smíchat ji s porézním materiálem, kůrou 
nebo drcenými větvemi, které zajišťují přístup vzduchu. 
V opačném případě, zejména odklízíme-li posekanou 
trávu pouze na hromadu, dochází k velmi pomalému 
tlení a hnití spojenému s nepříjemným zápachem. Tráva 
se tak rozloží až za poměrně dlouhou dobu a takto 
vzniklý kompost je příliš bohatý na dusičnany.

Divoké včely jsou jedním z užitečných druhů hmyzu, 
pro které by mělo být v zahradě vždy místo. Jakmile 
teploty stoupnou nad bod mrazu, vyletí až stokrát za 
den a navštíví přitom až 6500 květů, což je devětkrát 
více než včela medonosná! Aktivita divokých včel je 
důležitá zejména pro ovocné stromy kvetoucí brzy 
na jaře, proto je vhodné připravit jim v zahradě 
vhodné místo pro přezimování. Protože na rozdíl od 
včely medonosné žijí osaměle, osidlují drobné otvory 
a dutiny (průměr 2-8 mm), v nichž se také rozmnožují. 
Stejným příbytkem vezmou za vděk i zlatoočka, jejichž 
larvy spořádají během svého vývoje až 1000 mšic, 
slunéčka sedmitečná, škvoři, pestřenky a různé vosičky.

POSEKANÁ TRÁVA MŮŽE BÝT 
PROBLÉMEM

HOTEL PRO HMYZÍ POMOCNÍKY

PŘÍLIŠ MNOHO OKUREK ŠKODÍ
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Nezapomeňte v létě–čerstvě vysazený živý plot  z listnatých dřevin seřízneme, podpoříme tak hustější růst–průběžně odstraňujeme odkvetlé květy letniček 
i se zárodky semeníků–začátkem léta ještě přihnojíme trávník, podle pot řeby 
likvidujeme dvouděložné plevele–zatažené cibuloviny můžeme v případě pot řeby 
vyjmout z půdy  –pokud jsme při výsadbě letniček do nádob nepřidali 
do půdy dlouhodobě působící hnojivo, začneme 
přihnojovat nejlépe hnojivy rozpustnými ve vodě

–po sklizni rané zeleniny záhony prokypříme, doplníme 
kompostem a vysejeme ředkvičku, ředkev nebo mrkev, 
případně vysadíme květák, kedlubny, kadeřávek aj.

–při nadměrné násadě plodů jablek a hrušní nadbytečné plůdky odstraníme, aby se zejména mladé stromky nevysilovaly–mohutné stromy třešní s násadou plodů v nedostupné koruně zmladíme seříznutím vrcholu a jeho spuštěním na zem, kde ho očešeme–rostliny pěstované v kontejnerech (květináčích) lze vysazovat i v létě, je ale třeba 
pravidelně zavlažovat –vyvazujeme tyčková rajčata a stále odstraňujeme 
výrůstky v paždí–pokud nově vysazeným ovocným dřevinám vyrážejí 
letorosty z kmene nebo od kořene, odstraníme je 
vylomením, nikoli odstřižením–listové koření a bylinky sklízíme dříve, než vykvetou – 
v té době obsahují nejvíce silic

y deřávek aj.
y deřávek j

ně 

ale třeba tř
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Nostalgická krása 
hortenzií

Stará rostlina z babiččiny zahrádky, kdysi úzkostlivě pěstovaná 
pokojovka, dnes i běžná součást každé moderní zahrady – to je 

hortenzie. Odborníci se činili a dokázali z  choulostivé dřeviny 
vhodné jen do nejteplejších oblastí a zimních zahrad vyšlechtit 
druhy a kultivary, které odolají i v  regionech s  tužšími zimami. 

INSPIRACE
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Původní druh, hortenzie velkolistá, byla 
první z  rodiny hortenzií, která k  nám 
doputovala někdy v 18. století ze zámoří. 
Našla své uplatnění v  palácových a zá-
meckých zahradách bohatých na stinná 
místa, kde se hortenzii výborně dařilo. 
Pozornost v  posledních letech ale patří 
jinému druhu, hortenzii latnaté (Hyd-
rangea paniculata), která má oproti pů-
vodnímu druhu řadu pozoruhodných 
vlastností: je odolnější vůči nižším teplo-
tám i bez zimního krytu, snese i osluněné 
stanoviště, její uschlá květenství jsou de-
korativní i přes zimu a především vykvétá 
na jednoletých výhonech. Takže pokud 
mráz přes zimu spálí starší obrost, stačí 
ji na jaře seříznout a koncem léta ještě 
stačí vykvést. A samozřejmě – nádherně 
kvete! Bohaté laty bílých, u šlechtěných 
kultivarů také růžových nebo červených 
květů vykvétají uprostřed léta a postupně 
se rozvíjejí a mění barvu, takže se stávají 
atraktivní ozdobou podzimní zahrady. 
Když uschnou, nerozpadají se a nadělají 
spoustu parády i na začátku zimy.

Nemáte místo v malé zahradě? Nevadí, 
hortenzie latnatá se spokojí i s  větším 
květináčem, jen je třeba nezapomenout 
na pravidelnou zálivku a pečlivé zazimo-
vání, aby květináč nepromrzal.  

Také kultivary hortenzie stromečkovité 
(Hydrangea arborescens) jsou spolehlivě 
mrazuvzdorné a kvetou i po radikálním 
řezu na jaře. Vytváří kompaktní keříky 
vysoké asi 150 cm, které koncem léta 

rozkvétají většinou bílými, u kultivarů 
také růžovými kulovitými květenstvími. 
Bohaté kvetení podpoříme seříznutím 
všech výhonů na výšku asi 15 až 20 cm 
koncem jara. 

Méně obvyklým druhem je hortenzie 
drsná (Hydrangea aspera), vzpřímeně ros-
toucí keř typický drsnými, až semišový-
mi listy. Dosahují velikosti kolem 20 cm 
a jsou pokryty silnou vrstvou chloupků. 
Také květenství je poněkud odlišné od 
ostatních hortenzií – je ploché, na okra-
jích lemované nápadnými bílými květy 
obklopujícími fi alové pohlavní květy ve 
středu. Vydrží kvést velmi dlouho a jejich 
barva se lehce pozměňuje. 

Občas se lze v nabídce zahradních cen-
ter setkat také se hortenzií dubolistou 
(Hydrangea quercifolia). Tvar jejích listů 
dal této nápadné hortenzii i druhový ná-
zev – jsou totiž výrazně vykrajované po-
dobně jako u dubu červeného. Zpočátku 
mají jasně zelenou barvu a na podzim 
přecházejí do velice působivé vínově čer-
vené až jemně nahnědlé barvy. Na začát-
ku léta začínají navíc vykvétat sněhově 
bílé laty složené z malých kvítků, které se 
postupně rozvíjejí a mění barvu do lehce 
narůžovělé. Řez není nutný, ale možný 
po odkvětu, případně lze nežádoucí větve 
odstranit koncem zimy.

Potřebujete na zahradě zakrýt nevzhled-
nou zeď nebo třeba oživit plot? Vyzkou-
šejte hortenzii řapíkatou (Hydrangea 

 petiolaris), popínavý druh vhodný ze-
jména na stinná a polostinná stanoviště. 
Velmi pěkně vypadá na starých domech 
nebo třeba kmenech stromů. Tuhé, hně-
dé větve, ve stáří s odlupující se kůrou, 
doplňují srdčité, v mládí nápadně lesklé 
listy, které na podzim žloutnou, a plochá, 
krémově bílá květenství složená z  jed-
notlivých kvítků. Otevírají se postupně 
a na rostlině vydrží poměrně dlouho – od 

června až do začátku srpna. Opory se při-
chytává vzdušnými, příčepivými kořínky 
a na vhodném stanovišti poměrně brzy 
zmohutní. Mladé rostliny rostou velmi 
pomalu.  

Závěr bude patřit té nejkrásnější z hor-
tenzií – hortenzii velkolisté (Hydran-
gea macrophylla). Velké koule složené 
z drobných kvítků růžové, modré nebo 
fi alové barvy, případně jejich různých 
kombinací, zaujmou leckterého návštěv-
níka zahradního centra natolik, že ji bez 
váhání zakoupí, byť pro ni na zahradě 
nemá podmínky. Vyžaduje totiž půdu 
s  kyselejší reakcí, slunce ani příliš, ani 
málo, dostatek živin a především dobré 
zazimování, jinak namrzne a místo květů 
se obalí pouze listím. Ale nezoufejme – 
šlechtitelé jsou velmi pilní a kromě hor-
tenzie Endless Summer kvetoucí na le-
tošních výhonech připravili novou řadu 
Forever&Ever, která je ještě odolnější 
vůči nízkým teplotám.

(red)
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Přivoňte si k levanduli
Kdo by ji neznal – bylinu s  typickou modrofi alovou barvou a s  ještě typičtější, nádherně jemnou, ba-
bičkovskou vůní. Levandulové mýdlo bývalo dříve nezbytnou součástí šatníků a prádelníků – nejen pro 
svou vůni, ale i pro odpudivé účinky na moly. Dnes nenajdete žádný krámek s  přírodní kosmetikou, 
kde by chyběly levandulové oleje, šampóny, mýdla nebo krémy. A možná, že brzy se stane stejně nepo-
stradatelnou součástí každé zahrady.

INSPIRACE
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Latinský název této vonné modrofi alo-
vé krásky Lavandula znamená mýt se či 
prát. Pravděpodobně ji tak pojmenova-
li staří Římané, protože si ji s  oblibou 
přidávali do koupelí. A právě Římané 
ji objevili také pro Evropu. Brzy našla 
levandule místo v klášterních a bylinko-
vých zahradách a jejím novodobým do-
movem se staly teplé oblasti Francie, ze-
jména Provence, protože své vonné silice 
rozvíjí tím intenzivněji, čím více slunce 
se jí dostává. 

Levandule se používá i k léčebným úče-
lům ve formě čajů, éterického oleje nebo 
lihové tinktury. Má uklidňující a tišící 
účinky, mírní pocity úzkosti a  strachu, 
působí blahodárně na nervy a tlumí 
bolesti hlavy psychického původu a při 
migréně. Uvolňuje křeče při trávení, 
podporuje slinivku břišní k vyšší tvorbě 
enzymů a má antibiotické účinky. Kou-
pele působí blahodárně při revmatických 
bolestech, na unavené nohy a k léčení 
kožních ekzémů. 

Protože levandule pochází z  oblastí se 
suchým podnebím chudým na srážky, 
musíme jí zajistit podobné podmínky 
i na zahradě. Levandule je suchomilná, 
vysazujeme ji proto na slunná místa a do 
suché půdy s důkladnou drenáží. Stag-
nující vlhkost a chladná půda jsou nej-
lepšími předpoklady pro vyhnívání nebo 
vymrzání i starších keřů. 

Chceme-li si zajistit pěkný, kompaktní 
keřík, musíme levanduli pravidelně na 
jaře seříznout asi o třetinu. Pokud jde 
o mrazuvzdornost, musíme důsledně 
rozlišovat mezi druhy určenými pro ven-
kovní pěstování, které zimu zvládnou 
s lehkým krytem z chvojí, a těmi druhy, 
které se u nás pěstují jen jako letničky 
(viz přehled).

Z  levandulí vhodných pro pěstování 
v našich podmínkách lze spolehlivě do-
poručit pouze levanduli lékařskou (La-
vandula angustifolia, syn. L. offi  cinalis). 
Původní druh a většina odrůd vyšlechtě-
ných v kontinentální Evropě snese krát-
kodobý pokles teploty na – 20 ° C, přes-
to je vhodné chránit ji před vymrznutím 
listím, chvojím, slámou atd. Vysazujeme 
vždy do lehčí, propustné, písčité půdu se 
zásaditou reakcí a nejlépe na plné slun-
ce. Současné odrůdy levandule lékařské 
se liší barvou květu a listu, charakterem 
růstu, výškou a obsahem silic (jinými 
slovy intenzitou vůně). Pro použití ve 
farmacii a kosmetice se šlechtí mimo-
řádně vonné odrůdy. V záhonech sluší 
levanduli kombinace s růžově kvetoucí 
třapatkou (Echinacea purpurea), tura-
nem (Erigeron), denivkami (Hemeroca-
llis) nebo se žlutě kvetoucími pupalkami 
(Oenothera). Ušlechtilá je i kombinace 
s růžemi. 

(red)
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Název kultivaru Barva květu Výška keře
’Alba’ bílá 60 cm 
’Compacta’ modrofi alová 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 fi alová 40 cm 
’Nana Alba’ bílá 30 cm 
’Pacifi c Blue’ světle modrá 80 cm 
’Peter Pan’ tmavě fi alová 45 cm 
’Rosea’ světle růžová 60 cm 
’Royal Velvet’ tmavě modrá 60–80 cm 
’Swampy’ tmavě purpurová  60 cm

Přehled nejčastěji pěstovaných kultivarů 
levandule lékařské

Druhy levandulí, které 
u nás nepřezimují

Lavandula lanata
Lavandula pinnata
Lavandula multifi da 
Lavandula stoechas
Lavandula dentata
Lavandula tenuisecta 
Lavandula allardii
Lavandula latifolia
Lavandula x chaytorae

e 
ě 

n-
u 

hy, 
ky 

rů Druhy levandulí, které 

(Oenothera). Ušlechtilá jea
s růžemi. 

( d)

á nepřezimují

(red)

Lavandula dentata

Lavandula stoechas

Lavandula angustifolia ’Hidcote’

Lavandula angustifolia ’Folgate’



Trvalkám to s trávami sluší
I když mezi trvalkami najdeme řadu druhů, které se v  zahradě vyjímají jako solitéry, většina rostlin 
z  této skupiny se ráda druží. Jednou z  nejlepších kombinací je seskupení kvetoucích trvalek s  okras-
nými trávami. Když jsem přemýšlela, co na toto téma napsat, vzpomněla jsem si na jeden nádherný 
příklad v praxi. Kdo z vás již zavítal do Dendrologické zahrady v Průhonicích, určitě si všimnul záhonu 
u kamenných menhirů.

INSPIRACE

8

1



Při výsadbě záhonu, kde budou prim 
hrát trávy, je třeba počítat s tím, že velmi 
oblíbené ozdobnice (Miscanthus), proso 
(Panicum), ale i další nestálezené trávy 
raší až v polovině května a chvíli jim 
trvá, než dorostou do své plné krásy. To 
je ale velmi dlouhá doba, kterou může-
me na záhoně zpestřit dalšími rostlina-
mi, jež ten čas vyplní zase svými květy.

Jako první vlaštovky je možné vysadit 
jarní cibuloviny – krokusy, tulipány, 
narcisy, později okrasné česneky, ať již 

prošlechtěné krasavce, nebo i botanické 
druhy, které rozhodně za těmi prvními 
nepokulhávají. Do druhé vlny může-
me vybrat druhy, které stačí vykvést do 
doby, než trávy plně ovládnou prostor. 
Mohou to být od kraje léta kvetoucí 
hvězdnice (Aster amellus, Aster tongo-
lensis), boubelka (Platycodon), šuškarda 
(Liatris), různé kultivary šalvěje hajní 
(Salvia nemorosa superba), rozrazil (Vero-
nica), liliochvostec (Eremurus). 

Pak přicházejí na řadu druhy kvetoucí 
v  létě a na podzim, které již doplňují 
a zkrášlují kompozici trav. Opět mezi 
nimi nebudou chybět hvězdnice, na-
příklad Aster divaricatus pro polostinná 
místa, Aster ericoides, Aster cordifolius, 
Aster laevis, Aster ptarmicoides, méně ob-
vyklé botanické druhy třapatek (Echina-
cea pallida, E. paradoxa, E. tennessensis 
’Rocky Top’). Od poloviny léta je nád-
herně doplní svítivá sluníčka širokého 
spektra zápleváků (Helenium) nebo ja-
neby (Heliopsis). 

Mezi trvalkami najdeme také skutečné 
obry, kteří statečně dohánějí trávy svou 
výškou, jako například Helianthus sali-
cifolius (slunečnice), spíše zajímavá pro 
svůj vzrůst a protáhlé vrbovité listy než 
pro velmi drobné květy objevující se 
někde ve dvou metrech výšky. Dalšími 
obry jsou Rudbeckia nitida ’Herbst-
sonne’ nebo Rudbeckia occidentalis 
’Green Wizard’ nebo Vernonia crinita, 
úžasná rostlina s tmavě fi alovými květy.

Pro všechny druhy trvalek, které do zá-
honu kombinovaného s trávami vybírá-
te, musí platit jedno – musí jít o druhy, 
kterým vyhovuje suché stanoviště.

Není to samozřejmě jediná možnost vy-
užití. Když se naopak podíváme do stin-
ných partií, lze mírně vlhký a polostinný 
prostor osázet například bikou (Luzula 
sylvatica), ostřicí (Carex morowii) v zele-
nolisté nebo panašované formě a dopl-
nit škornicí (Epimedium), plicníky (Pul-
monaria) a čemeřicí (Helleborus). 

Ing. Renata Pešičková
PERENY
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1  Bíle kvetoucí Aster cordifolius, v pozadí 
žlutá slunečnice a fi alová Vernonia crinita 
kombinované s prosem, ozdobnicí a třtinou 
(Calamagrostis)

2  V záplavě různých trav přímo září slunečnice 
a rudbekie

3  Sivý ovsíř (Helictotrichon sempervirens) tvoří na 
jaře společnost kvetoucímu česneku

4  Svou nápadnou barvou zaujme ovsíř 
ve skupině zatím nekvetoucích trvalek

5  Třapatky jsou jako stvořené pro kombinaci 
s okrasnými trávami

6  Pohled na záhon s trávami v květnu

7  Rudbeckia nitida ’Herbstsonne’, 
jeden z obrů mezi trvalkami

2

3

4

5
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S letničkami 
skutečně celé léto
Chcete mít okenní parapety plné květin? Líbí se vám odpočívat na terase v záplavě popínavých letniček, ob-
klopeni pelargoniemi, kopretinami a dalšími balkonovými rostlinami? Láká vás omamná vůně petúnií, kterou 
kolem sebe šíří každý večer? Základ už určitě máte – osázené truhlíky a balkonové nádoby, jak to ale udělat, 
aby se letničkám skutečně dařilo a prospívaly až do prvních mrazíků?

JAK NA TO
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Protože jednoleté rostliny 
neboli letničky žijí pouze 
omezenou dobu, snaží se 
v  průběhu jediné sezony, 
kterou mají k dispozici, udě-
lat vše pro to, aby vytvořily 
semena a zajistily tak budou-
cí existenci druhu. To by se 
jim volně v  přírodě určitě 
povedlo, jenže my jim to 
trochu ztěžujeme: vysazuje-
me je do malých nádob, kde 
mají k  dispozici jen omeze-
né množství půdy a živin, 
a  navíc je často umisťujeme 
na chráněná místa, kde je 
nedostatek vláhy. Náš cíl je 
ale jiný: chceme, aby rostliny 
byly stejně krásné, ne-li krás-
nější, jako kdyby rostly na 
svém přirozeném stanovišti, 
a místo semen bychom na 
nich viděli raději nové kvě-
ty. Pojďme se tedy společně 
podívat na to, jak toho do-
sáhnout.

Jestliže jsme zvolili kvalitní 
sazenice a stejně kvalitní sub-
strát se zásobním, dlouho-
době působícím hnojením, 
můžeme se alespoň na začát-
ku sezony obejít bez přihno-
jování. Jakmile ale vysazené 
rostliny dostatečně zakoření, 
musíme jim pravidelně kromě vláhy 
dodávat i živiny. Ideální jsou vodoroz-
pustná hnojiva přímo pro balkonové 
rostliny, která obsahují více draslíku 
a fosforu na úkor dusíku, který pod-
poruje tvorbu zelené hmoty. Nikdy 
nehnojíme na suchý substrát, rostliny 
nejdříve zalijeme a potom aplikujeme 
hnojivovou zálivku, zabráníme tak po-
pálení kořenů. Přihnojujeme v  zásadě 
jednou týdně, ačkoliv odborníci dopo-
ručují toto období v době vrcholného 
růstu zkrátit na polovinu.   

Některé balkonovky, například surfi nie 
nebo milion bells, trpí často chlorozou, 
která se projevuje žloutnutím listů. Je 
to následek nerovnoměrného hnoje-
ní a nedostatku železa, které jim však 
můžeme dodat ve formě přípravku roz-
pustného ve vodě. 

Kvalitní hnojení je důležité nejen kvůli 
výživě, ale také odolnosti rostlin. Silné 
a  zdravé rostliny jsou přirozeně rezis-
tentní vůči škůdcům, zatímco rostliny 
oslabené a neduživé škůdci rychle zde-
cimují. Doporučujeme proto rostliny 
pravidelně kontrolovat a  objevíme-li 
první příznaky napadení škůdcem 
nebo chorobou, zamysleme se přede-
vším nad tím, zda rostliny netrápíme 
nedostatkem vláhy nebo živin.

A propos závlaha: Nikdy nepoužíváme 
vodu přímo z  vodovodního řadu. Je 
velmi chladná a chemicky upravovaná, 
což rostliny špatně snášejí. Nemáme-li 
možnost použít vodu dešťovou, která je 
pro zalévání přímo ideální, je vhodné 
nechat vodovodní vodu ve velkých ná-
dobách „odrazit“. Vyprchá z ní plynný 
chlór a její teplota se trochu zvýší. Za-
léváme pokud možno brzy ráno, kdy je 

odpar vody nižší a rostliny 
mohou s  dodanou vláhou 
hospodařit po celý den. 
V  noci totiž fyziologické 
procesy v  rostlinách nepro-
bíhají, voda se sice vsákne 
do substrátu, ale rostliny ji 
nedokážou využít.

Snad až na některé vyšlech-
těné kultivary se každá rost-
lina snaží vytvořit z odkvet-
lých květů semena a většinou 
se jí to i  daří. Jenže tvorba 
semen ji stojí mnoho sil 
a  energie. Letničkám v  ná-
dobách, které nepěstujeme 
na semeno, proto pravidel-
ně odstraňujeme odkvet-
lé květy. Dobře si při tom 
všimněme, kde se vlastně 
nachází semeník. Například 
u petúnií a  surfi nií nestačí 
odstranit zavadlé okvětní 
plátky, protože semeník se 
nachází uvnitř kalichu, tak-
že je třeba odštípnout celou 
špičku výhonu. 

A ještě jedna rada na závěr: 
Než odjedete na dovolenou, 
požádejte někoho ze souse-
dů, aby se vám o balkonovky 
postaral. Není-li to možné, 
nezbude než podniknout 

preventivní opatření: rostliny před 
odjezdem důkladně zalijte, přemístěte 
ze slunečných míst do polostínu, pří-
padně použijte závlahu pomocí knotů 
rozvedených z velkých nádob s vodou. 

A když se ani pak nezadaří a po návra-
tu z dovolené najdete v  truhlících jen 
stepní porost, nevadí. Přijďte do našich 
zahradních center, většinou se u nás 
nějaké ty letničky najdou i uprostřed 
léta…

(red)
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Aby trávník přežil léto
Když je vlhké a mírné jaro, tak jako letos, je každý trávník krásný. Stačí ale pár horkých dnů a zelený pažit 
na mnoha zahradách vystřídá šedá nebo hnědá pustina. Někde se stala chyba. Aby i váš trávník přežil léto 
a na podzim byl plný síly pro přezimování, máme pro vás šest tipů.

JAK NA TO

  SEKÁME ČASTĚJI, 
ZKRACUJEME MÉNĚ

Trávník je v  létě na vrcholu své vegeta-
ce a pokud hodně prší, bude intenzivně 
růst. V létě je vhodnější sekat častěji, ale 
stébla tolik nezkracovat jako na jaře, aby 
měl trávník dostatek zelené hmoty pro 
optimální průběh fotosyntézy. Čím je po-
časí teplejší, tím hlouběji můžeme trávník 
sekat. Vždy by však délka stébel neměla 
být menší než tři až čtyři centimetry, jinak 
by slunce svítilo přímo na travní drn a vy-
sušovalo by ho. Posekanou trávu je vhod-
nější sbírat do koše a použít smíchanou 
s hoblinami nebo slámou do kompostu. 
Obecně doporučované sekání s mulčová-
ním lze provádět jen na intenzivně udržo-
vaných trávnících, kde se seká jednou za 
několik dnů a posekané hmoty není velké 
množství.

 KVALITNÍ TRÁVNÍK 
 SI ROZUMÍ S KVALITNÍ 
 SEKAČKOU
Základní údržba sekačky po zimě by měla 
proběhnout už na jaře. Především kont-
rola sekacího ústrojí má vliv na růstové 
vlastnosti trávníku a jeho vzhled. Alespoň 
jednou za rok doporučujeme nůž ze se-
kačky vyjmout a nechat nabrousit u od-
borníků. Proč? Kvalitní ostří poseká stébla 
rovně a hladce, roztřepené okraje vypadají 
nevzhledně a žloutnou. Důležité je také 
nůž přesně vybrousit a vyvážit, aby se se-
kačka při sekání nechvěla a nezatěžovala 
naše klouby.  

 TRÁVNÍK 
 MUSÍ DÝCHAT
Pokud jsme brzy zjara neprovedli pro-
vzdušnění trávníku (vertikutaci), můžeme 
ji provést ještě na začátku léta, ovšem pou-
ze za předpokladu, že k tomu bude vhod-
né počasí. Půda by měla být sušší, trávník 
nízko sesekaný a alespoň několik dnů po 
vertikutaci by mělo být pod mrakem za 
nižších teplot, aby se trávník stačil dosta-
tečně zregenerovat, než začne opět svítit 
slunce. Po vertikutaci je nutné trávník 
vyhrabat, případně stařinu posbírat sekač-
kou s košem, přihnojit a zavlažit. Jestliže 
po vertikutaci v trávníku vzniknou lysá 
místa, je třeba dosít plochu kvalitní směsí.

  ŽIVIN NENÍ 
NIKDY DOST

Také základní výživa pro sezónu měla 
proběhnout už na jaře. Kdo chce ale 
udržet svěží zelený vzhled trávníku, musí 
mu pravidelně dodávat zpět živiny, které 
mu sekáním ubývají. Používají se dusí-
katá hnojiva jednou za dva až tři týdny, 
podle toho, jako rychle trávník roste. 
Pro aplikaci pevných hnojiv doporuču-
jeme používat speciální rozmetadla nebo 
secí strojky, které umožňují rovnoměrný 
rozhoz hnojiva. Velkou plochu si rozdě-
líme na několik menších částí, podle je-
jich rozměru nasypeme do strojku dávku 
předepsanou výrobcem a rozhodíme ji 
mnohem rovnoměrněji než z  ruky. Plá-
nujeme-li odjezd na delší dovolenou, je 

vhodné přihnojování vysadit, aby trávník 
zbytečně nepřerůstal a jeho sekání po ná-
vratu nebylo komplikované.  

 ZAVLAŽUJEME JEN 
 ZA OBLAČNÉHO POČASÍ
Také pro závlahu trávníku platí obec-
ně doporučované pravidlo, že zaléváme 
méně často, ale důkladně. Kořínky trav 
totiž sahají do hloubky kolem 15 centi-
metrů a pokud vláha nedosáhne do této 
hloubky, vytvoří si trávník postupně 
mělký kořenový systém a snadno za hor-
kých dnů vyschne nebo v zimě vymrzne. 
Závlahu neprovádíme za plného slunce, 
protože rostliny by utrpěly šok a úpal. 
Závlahové systémy lze naprogramovat na 
provoz brzy ráno nebo po západu slunce, 
stejné časové období zvolíme i při zavlažo-
vání z hadice nebo konve. 

  PLEVELE 
 POD KONTROLOU
Kdo se chce těšit ze skutečně bezvadné-
ho trávníku, nesmí popustit uzdu rozvoji 
plevelů. Skutečně úporné jsou zejména 
svlačec, řebříček či sedmikrásky, naštěstí 
se jich však snadno zbavíme postřikem 
selektivním herbicidem. Ten ničí pouze 
dvouděložné plevele, zatímco běžným 
trávám neublíží. Postřik je vhodné pro-
vést ještě před vysemeněním rostlin, tedy 
co nejdříve v létě, opět v době, kdy nesvítí 
slunce. Pokud máme malé děti nebo se po 
trávníku pohybují psi či kočky, zvolíme 
některý z přírodních přípravků.

(red)
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Jaro je konečně tady a my už netrpělivě čekáme, kdy se náš trávník zazelená.  
Jakmile se oteplí a zaprší, začíná rychle přirůstat a brzy se v něm objevují drob-

né plevele.  Abychom nedali plevelům prostor se více rozrůst a namnožit, musíme 
rychle zakročit.

POUŽIJTE SPECIÁLNÍ TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO
Již nemusíte zvlášť hnojit a zvlášť ošetřit trávník proti plevelům, stačí použít FLORIA TRAVIN.  Jde o speciální trávníkové hnojivo, která vám 
umožní shrnout péči o trávník do jednoho jediného kroku! 

TRAVIN UMÍ VYŘEŠIT JEDNOU APLIKACÍ 3 VĚCI 
Travin je moderní granulovaný přípravek pro výživu a udržování okrasných trávníků v bezplevelném stavu.  Obsahuje 
všechny základní živiny, herbicidní látky a zeolit.  Klasická hnojiva obvykle nerozlišují mezi pěstovanou rostlinou a 
plevelem a k naší škodě podporují růst obou. To však neplatí pro TRAVIN. Kromě živin obsahuje i selektivní herbicidy, 
které likvidují dvouděložné plevele. Výhodou je, že jednou aplikací trávník přihnojíte a zároveň likvidujete drobné 
plevele. TRAVIN také obsahuje zeolit, kterým si trávník preventivně ošetříte proti růstu mechů. V  rámci jednoho kro-
ku tedy najednou vyřešíte 3 věci – hnojení, plevele a mechy!
 
NA JAKÉ PLEVELE FUNGUJE
TRAVIN je velmi účinný na většinu plevelů rozšířených v našich okrasných trávnících jako např.: svízel přítula, opletka 
obecná, ptačinec žabinec, penízek rolní, lilek černý, konopice napuchlá, pomněnka rolní, pampeliška lékařská, sed-
mikráska chudobka aj. Aplikace TRAVINU je nejvhodnější na drobné plevele a nebo jako prevence před jejich růstem 
(před náletovými plevely). Na trávník zaplevelený vzrostlými pampeliškami a jinými druhy plevelů TRAVIN nestačí. 
Zde je zapotřebí nejdříve aplikovat selektivní herbicid formou postřiku. Poté můžete začít TRAVIN používat.

APLIKACE TRAVINU 
Přípravek má formu granulí. Na menší plochy lze rozhodit z ruky, na větší plochy je vhodnější použít posypový vo-
zík - docílíme tak rovnoměrnější aplikace. TRAVIN se aplikuje v dávce 30 g/m2. Po aplikaci je dobré trávník zalít, tím 
dojde k rychlejšímu vyplavení živin a nastartuje se uvolňování selektivních herbicidů do půdy. Ošetření trávníků lze 
opakovat stejným způsobem po 2 měsících.  

TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO
PROTI PLEVELŮM

www.fl oria.cz

JEDINEČNOST  TRAVINU

PŮSOBÍ JAKO HNOJIVO, LIKVIDUJE 
PLEVELE A PŘEDCHÁZÍ RŮSTU MECHŮ

PŮSOBÍ PO DOBU 2 MĚSÍCŮ

ŠETRNÝ K TRÁVNÍKU (POZVOLNÉ 
UVOLŇOVÁNÍ HERBICIDNÍCH LÁTEK)

BEZPEČNÝ PŘÍPRAVEK PRO ČLOVĚKA, 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A DOMÁCÍ MAZLÍČKY



Jahody z terasy
Máte rádi jahody? Pak se můžete vydat na samosběr na plantáže, koupit si již natrhané plody na tržnici nebo 
si je sami vypěstovat. A dokonce nejen konvenčně na záhonech, ale i na terase! Převislé druhy jahod jsou totiž 
přímo ideální pro pěstování v nádobách zavěšených třeba pod pergolou a i když sklizeň nebude tak vydatná 
jako ze záhonku o několika metrech čtverečních, chutné, sladké plody určitě přijdou vhod.

V nabídce našich zahradních center na-
jdete na jaře a na podzim výběr z něko-
lika druhů jahod. Většinou je nabízíme 
v praktických sadbovačích (pacích) po ně-
kolika kusech. Pokud vlastníte jen malou 
zahrádku nebo balkon, vyberte si z nich 
převislé odrůdy. Mezi nejznámější patří 
Camara, Delikates nebo Elan, nabídka je 
však mnohem širší. Jednotlivé odrůdy se 
liší nejen svým vzrůstem, ale také velikostí 
a tvarem plodů.

Kromě kvalitní, dobře rostlé a vitální 
sadby je důležitým předpokladem pro 
pěstování převislých jahod dostatek živin 

a pravidelná závlaha. Hloubka a šířka ná-
doby pro jeden trs by neměla být menší 
než 20  cm. Vysazujeme do humózní, 
vzdušné, propustné půdy, ideální je kla-
sický zahradnický substrát s malou přímě-
sí rašeliny, protože jahodníkům vyhovuje 
mírně kyselá půdní reakce. Zakořenělé 
rostliny přihnojujeme až do začátku kve-
tení plným hnojivem, případně speciál-
ním hnojivem na jahody – v našich za-

hradních centrech nabízíme hned několik 
druhů. Pozor ale na přehnojení, množství 
půdy je v nádobě přece jen menší než na 
záhoně a rostlina ho nemusí zvládnout. 
Důsledkem je pak nadměrná tvorba zele-
né hmoty a slabší kvetení. V době kvetení 
a nasazování plodů mají jahodníky zvýše-
né nároky na vlhkost, a to nejen půdní, 
ale i vzdušnou, vyplatí se proto ranní ml-
žení odstátou vodou.

A co s převislými jahodníky v nádobách 
na zimu? Kdo má možnost, udělá nejlépe, 
když nádoby zapustí třeba do prázdného 
zeleninového záhonu a přikryje slabou 
vrstvou chvojí nebo slámy. Za teplejšího 
počasí pak občas zalijeme, aby půda v ná-
dobách nevyschla.

(red)

Mara de Bois – stáleplodící, převislá od-
růda francouzského původu. Plody jsou 
střední, kulovité, středně červené, chuť je 
středně sladká.
Elan F1 – vysoce aromatická profi -jahoda, 
od konce června až k mrazům bohatá úro-
da až 6 cm dlouhých, zářivých plodů.  

Fragoo Deep Rose – plody středně velké, 
protáhlé, červené, osvěžující chuti s ovoc-
ným aroma. Kvete růžově.
Camara – stáleplodící, podlouhlé plody, 
vynikající chuť. Kvete tmavě růžově.
Rosana – stáleplodící, voní po lesních ja-
hodách, bohaté výnosy, kvete růžově.

Delikatess – střední, kulovité plody, střed-
ně sladká chuť, aromatická, šťavnatá.
Temptation – malé, 
drobné, kulovité plody, 
tmavší barva, středně 
sladká chuť, pěstuje se 
ze semen.

Odrůdy převislých jahodníků vhodné pro pěstování v závěsných nádobách

ední, kulovité plody, střed-
aromatická, šťavnatá.
malé, 
é plody,
ředně 
tuje se 

ch nádobách

NÁŠ TIP
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Ochrana vaší zahrady

Aliette® fungicidní přípravek k ochraně 
rostlin proti houbovým chorobám 
jahodníku, tykvovité zeleniny, okrasných 
rostlin a proti bakteriózám jabloní a 
hrušní. 

Zato® fungicidní přípravek proti 
houbovým chorobám určený k ochraně 
okrasných rostlin (skvrnitosti listů, rzí, 
padlí, …), jabloní (strupovitost a padlí), 
révy vinné (padlí, peronospora, šedá 
hniloba,…) s dlouhodobým účinkem. 

Previcur Energy® kombinovaný 
fungicidní přípravek se systémovým 
účinkem k hubení půdních a listových 
chorob v zelenině (salát, okurky, 
košťálová zelenina: zelí, kapusta, 
květák, růžičková kapusta, kedlubna) 
a okrasných rostlinách. 

Horizon®  je systémově působící fungicid 
proti moniliové spále, monilióze plodů 
a dalších houbových chorobách (třešní, 
višní, slivoní, broskvoně, meruňky), 
slivoně: rez slivoně a okrasných rostlin: 
skvrnitosti listí, padlí. 

Teldor® je fungicid s vynikajícím 
účinkem k ochraně jahodníku, maliníku, 
okrasných rostlin, révy vinné a rajčete 
proti šedé hnilobě, višní a meruněk proti 
moniliové spále a višní, třešní, slivoní, 
meruněk, broskvoní, nektarinek proti 
moniliové hnilobě. 

Falcon® je fungicidní přípravek 
k ochraně okrasných rostlin proti padlí 
a révy proti padlí révovému, pšenice 
a ječmene proti houbovým chorobám. 

Sencor® 
selektivní herbicid s dobrým 
reziduálním účinkem k hubení 
většiny dvouděložných jednoletých 
a některých jednoděložných 
plevelů, např. proti plevelům 
v bramborách a rajčatech, který 
působí jako půdní i listový herbicid. 

Infi nito® 
je fungicidních přípravek, který 
je zajímavý svým zaměřením 
na zeleninu. 

Představte si, 
že odpočíváte na zahrádce 

a někdo pracuje za vás

Domácnost bez mravenců a klíšťat 

BAYER GARDEN 
GRANULOVANÁ 
NÁSTRAHA PROTI 
MRAVENCŮM® je určena 
k hubení mravence 
černého, ale i dalších druhů 
mravenců v domech, 
bytech, na chatách, 
rodinných domech a jejich 
okolí.

BAYER GARDEN 
NÁSTRAHA (domečky) 
NA MRAVENCE® je určen 
k hubení mravenců, kteří 
se vyskytují v budovách 
(obytné domy, byty, provozy, 
sklady apod.) nebo jejich 
nejbližším okolí. 

BAYER GARDEN TEKUTÁ 
NÁSTRAHA PROTI MRAVENCŮM® 

přípravek je určen k hubení mravenců 
vyskytujících se v budovách (obytné 
domy, byty, provozy, sklady apod.) nebo 
jejich okolí - mravenec obecný (i jiné 
příbuzné druhy) a mravenců farao. 

MAXFORCE LN® nástraha ve formě 
granulí k hubení všech druhu 
mravenců (mravenec černý a i další 
příbuzné druhy). 

K-OTHRINE 25SC® - nejen proti 
klíšťatům v trávě je kontaktní 
insekticid ve formě koncentrátu, určený 
k hubení obtížného a škodlivého 
hmyzu, jako jsou například rus 
domácí, šváb obecný, cvrček domácí, 
pisivky, štěnice domácí, vosy, mouchy, 
mravenci, různí škodliví brouci, moli, 
zavíječi, komáři, blechy i rybenky. 
Velice zajímavý je i dalším svým 
účinkem, a to je hubení klíšťat 
plošným postřikem na stromy, keře 
a zastíněné trávníky.

Mesurol® (moluskocid) je účinný a prověřený přípravek s vynikajícími návnadový-
mi vlastnostmi a s účinnou látkou proti všem druhům slimáků a plzáků v zahrad-
ních plodinách. Má rychlý účinek, je odolný proti dešti nebo vlhkosti (což je vzhle-
dem k aktivitě slimáků důležitý předpoklad jistoty zásahu), dobře odolává i nízkým 
teplotám a má velice ekonomické dávkování při velké působnosti (50g/100m2).

Přípravky určené na hubení mravenců 
v budovách a v jejich blízkém okolí.

Mesurol®

kladivo na slimáky

50 g /100 m2

rychlý účinek

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace 
o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.



Ovoce, 
které šplhá k nebi
Připadá vám titulek nějak povědomý? Možná jste viděli reklamu propagující jahodníky šplhající k  nebi. 
Každý odborník ale ví, že jahody nikam nešplhají, nejvýše převisají. Existují ale jiné druhy drobného ovoce, 
které se skutečně do kategorie popínavých rostlin řadí. Nejznámější z nich jsou vinná réva nebo maliníky 
či ostružiníky vyvazované k  opoře. Tentokrát vám ale představíme dva méně známé druhy, které by si 
mohly najít místo i  ve vaší zahradě.

KLANOPRAŠKA ČÍNSKÁ 
(Schisandra chinensis) 
Příznivcům orientální nebo přírodní me-
dicíny lze tuto rostlinu původem z Číny 
jen doporučit. Patří totiž mezi 50 zá-
kladních bylin čínské tradiční medicíny 
a dokonce je v čínském lékopise vedena 
jako všelék. Látky obsažené v  rostlině, 
dokonce nejen v plodech, ale i výhonech 
a listech, totiž působí proti únavě, stresu, 
zlepšují dýchání a ostrost zraku a celko-
vě povzbuzují organismus. Prokázány 
jsou i antioxidační a afrodisiakální účin-
ky! Nejčastěji se však využívají červené 
bobule dozrávající začátkem podzimu 
v hroznech. Těžko říci, zda mají skuteč-
ně pět chutí, jak se jim často přisuzuje, 

objektivně víme, že jsou kyselé, proto se 
spíše než syrové konzumují sušené, na-
ložené v medu nebo ve formě nápojů či 
marmelád. 

Klanopraška je popínavá liána, může 
dorůstat výšky i kolem deseti metrů, 
snadno se však udržuje řezem v přijatelné 
velikosti. Drobné bílé květy šíří příjem-
ně citronovou vůni. To, že vypadají jako 
miniaturní květy magnolií, není náhoda, 
protože botanicky je s  nimi příbuzná. 
Podobně jako réva se vyvazuje k opoře, 
důležité je při výsadbě zastínit kořeny 
mulčem nebo předsadbou. U nás je spo-
lehlivě mrazuvzdorná.  

16
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KIWI 
(Aktinidia arguta)
Také aktinídie neboli kiwi je poměrně 
bujnou liánou, tentokrát se však bez řezu 
neobejdeme. Ba co víc – abychom se 
dočkali plodů, musíme si pořídit sami-
čí a samčí rostlinu. Jinak je ale aktinídie 
poměrně nenáročná, hodí se k popínání 
pergol, treláží, sloupů a podobných kon-
strukčních prvků, raději ji však vysazuje-
me na chráněná stanoviště, protože brzy 
raší a výhonky při pozdních mrazících 
namrzají.

Plodné samičí rostliny řežeme začátkem 
března. Protože plodí na dvouletém dře-
vě, provedeme první řez až třetí rok po 
výsadbě. Odstraňujeme loni odplozené 
výhony a nové loňské zkrátíme asi o čtvr-
tinu, až do pevného dřeva. Rostlina je vel-
mi bujná, ročně může přirůst až 150 cm, 
proto se někdy doporučuje ještě v červen-
ci zaštípnout plodné výhony.

Podle kultivaru jsou plody aktinídie velké 
2–5 cm a dozrávají většinou v září a říj-
nu. Najdeme mezi nimi jak velkoplodé 

odrůdy, tak odrůdy s podstatně menšími 
plody různé barvy. Ty, které mají hladkou 
slupku, se nemusejí před konzumací ani 
loupat.

Geneva – středně velké plody s červeno-
hnědým líčkem, 2–3 cm

Jumbo – středně velké až velké, 
3–4,5 cm, jasně zelené, protáhlé plody. 
Velmi plodná. 

Purpurna sadowa – menší až střed-
ně velké plody, 2–3,5 cm, purpurově 
červené

Weiki – středně velké plody, zelené 
s purpurovým líčkem

Ken’s Red – plody jsou stejné chuti 
a tvaru jako kiwi, 2–4 cm, dozrávají 
postupně

Issai – samosprašná odrůda, plody 
4–5 cm, zelené, hladká slupka 

Ananasnaya – plody s načervenalým líč-
kem, 3 cm, chutné, aromatické, hladká 
slupka

(red)

Což takhle 
          dát si ZELENINU!

www.vitalitykomplex.cz 

Věřili byste, že se šťavnatá zelenina dá vypěstovat i na bal-
kóně nebo na terase? Je to snadné a zvládne to každý. Ne-
potřebujete žádné záhony, postačí vám truhlík nebo jiná 
pěstební nádoba. Takto pěstovaná zelenina velmi rychle 
vyčerpá většinu živin obsažených v substrátu. Tomu můžete 
předejít prevencí - pravidelným používáním Vitality Kom-
plexu.

Přípravek obsahuje unikátní soubor přírodních enzymů a humi-
nových látek, které se získávají výluhem z vermikompostu. Do 
půdy dodá všechny potřebné látky pro její rychlý růst, bohatší 
kvetení a lepší násadu plodů. Příznivě ovlivňuje velikost a chuť 
plodů, dokonce zvyšuje obsah vitamínu C! Je to vlastně pro 
rostliny ,,živá voda“. Použitím Vitality Komplexu nahradíte jed-
no hnojení, proto nepoužívejte najednou s jiným hnojivem, je 
vhodnější s hnojivem střídat. Pro tento účel je ideální KRISTALON 
Gold. Takto vypěstovaná zelenina výborně chutná a navíc vám 
váš balkón ozdobí.

al-
e-

ná
 rych
můžet
y Kom

a hum
ostu. D

bohat
t a chu
tně pr

díte jed
ivem, 
STALO
víc vám

le
te

m-

mi-
Do
tší 
uť 
ro
d-
je

ON
m

www.vitalitykomplex.czwww.vitalitykomplex.cz



NÁŠ TIP

Dříny jedlé i okrasné
V říši zahradních rostlin se občas najdou i druhy, které dokážou potěšit 

zároveň majitele okrasné i užitkové zahrady. V rámci jednoho 
botanického rodu totiž zahrnují druhy, které tvoří jedlé plody, 

ale i takové, které na odiv vystavují nádherné květy. 
Jedním z takových případů jsou i dříny, botanicky zvané Cornus.

Cornus kousa ’Milky Way’ Cornus kousa ’Milky Way’ 

V říši zahradn
zár
bot

Jedním
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Začněme nejprve těmi druhy, o jejichž 
vlastnostech se můžeme potěšit chuťo-
vými buňkami. Vlastně jde jen o druh 
jediný – dřín obecný neboli Cornus 
mas. Nenáročný keř nebo stromek se 
běžně vyskytuje v parcích a někdy i ve 
volné přírodě, běžně se používá do smí-
šených volných živých plotů nebo jako 
předsadba vyšších dřevin. Vyhovují 
mu teplejší a sušší stanoviště, přiroze-
ně totiž obývá skalnaté nebo lesostepní 
partie. Růst má poměrně bujný, roč-
ně dokáže přirůst až o 30 centimet-

rů. Brzy na jaře, někdy už v únoru, se 
obalí jasně žlutými, kulovitými kvě-
tenstvími  – vypadá pak velmi pěkně 
na tmavším pozadí třeba z jehličnanů. 
Nejdůležitější jsou ale plody, které do-
zrávají v září. Jsou to válcovité peckovi-
ce, u původního druhu tmavě červené 
barvy, u kultivarů až černé nebo žluté. 
Mají nakyslou, trpkou chuť a jsou vel-
mi bohaté na vitamín C, antioxidanty 
a minerály. Sklízejí se jen velmi dobře 
vyzrálé plody, které lze setřásat podob-
ně jako švestky. Konzumují se syro-
vé, častěji se ale zpracovávají na šťávy, 
kompoty nebo džemy. Zajímavé je, že 
dřiny u nás prakticky netrpí chorobami 
ani škůdci, proto se hodí i do přírod-
ních zahrad nebo pro pěstování v eko-
zemědělství.

Z  kultivarů jsou u nás dostupné nej-
častěji ’Děvín’ a ’Titus’ vyšlechtěné 
speciálně pro využití plodů, dále ’Sha-
fer’ – plody s největším podílem cukru, 
temně červené, ’Kazanlak’ – velkoplo-
dá odrůda, ’Něžnyj’ se žlutými plody 
nebo kyselejší ’Vydubeckyj’.

Z  okrasných druhů si všimneme jen 
těch, které se využívají jako solitéry. 
Někdy se označují jako japonské svídy 
či dříny. U nás zatím nepatří mezi běž-
ně pěstované dřeviny, i když jejich vel-
ké květy nabízejí atraktivní podívanou 
zejména u těch druhů, které kvetou 
ještě před olistěním. Druhá přehlídka 
nastává na podzim, kdy se listy zbarvují 
do jasně červené barvy.

Dřín květnatý (Cornus fl orida) nezískal 
svůj český rodový název nadarmo: je to 
právě on, který kvete před olistěním, 
takže jeho květenství může naplno 
vyniknout. Samotný květ je poměrně 
drobný, je ale obklopen čtyřmi velkými 
listeny bílé nebo růžové barvy (podle 
kultivaru). 

Velmi podobný je také dřín japonský 
(Cornus kousa): také ten kvete bíle nebo 
růžově jen s  tím rozdílem, že listeny 
jsou zašpičatělé. Velmi pěkné jsou také 
plody obou druhů. Jsou podobné ja-
hodám nebo liči, mají růžovou až čer-
venou barvu a i když jsou jedlé, svou 
chutí se rozhodně nevyrovnají dřínu 
obecnému. 

Všechny dříny jsou kyselomilné rostli-
ny. Nejlépe prospívají na plném slunci, 
jinak méně kvetou a jsou řidší. Protože 
ale zároveň nesnášejí přeschnutí (svě-
šují pak listy a plody dřínu obecného 
předčasně opadávají), je vhodné půdu 
kolem nich důkladně zamulčovat a za 
sucha zalévat.  

(red)

Cornus mas 

Cornus mas – plody 

Cornus Florida ’Rubra’

Cornus kousa ’Ruby Slippers’





Ovoce na sloupech
„Kolmý kordon jest jeden z nejvděčnějších a nejskromnějších zákrskových stromů. Sází se pouze 40 cm 
od sebe a může se jimi tudíž využitkovati každé místečko v rabatech a záhonech. Může tudíž míti každý 
majitel i  sebe menší zahrádky (pokud tam má přístup slunce) svoje stromky a svoje ovoce!“

Tak popisuje Josef Vaněk jeden z mož-
ných pěstebních tvarů ovocných stromů 
už v roce 1922. Téměř o sto let později 
se k pěstování těchto stromů vracíme, ale 
už jim neříkáme kordony, ale sloupovité 
nebo kolumnární ovoce. Jenže zatímco 
dříve se do tvaru sloupů musely ovocné 
stromy pečlivě a každoročně řezat, dnes 
je tato vlastnost rostlinám dána genetic-
ky – nejen nejčastěji pěstovaným jablo-
ním, které jsou skutečnými průkopnice-
mi mezi sloupovitým ovocem, ale také 
hruškám, třešním, meruňkám a dalším 
druhům.

Velkou výhodou sloupovitého ovoce jsou 
velmi nízké nároky – nejen na prostor, 
ale především na následující ošetřování. 
Řez prakticky není vůbec nutný, protože 
kolem základního výhonu (osy) vyrůstají 
jen velmi krátké výhony, na nichž se vy-
tvářejí květy a plody. Protože vysazovat je 
můžeme asi půl metru od sebe, můžeme 
na malé ploše získat srovnatelnou úrodu 
jako z velkého ovocného stromu – ovšem 
bez toho, že bychom museli každé jaro 
ze žebříku složitě řezat nežádoucí obrost. 
Další ošetřování v průběhu roku se nijak 

neliší od běžných stromů – postřik pro-
ti chorobám či škůdcům zajistí násadu 
zdravých plodů, ochrana kmene proti 
okusu zvěří bude nutná tam, kde zahrada 
sousedí s polem či lesem.

Výhodou sloupovitých druhů je ale také 
možnost jejich pěstování ve větších nádo-
bách. Ozdobí tak terasu či větší balkon 
a ještě přinesou ovoce, které právě utrže-
né a čerstvé chutná lépe než z obchodu. 
A nemusí to být jen jedno jablko – na-
příklad metrová jabloň při správné péči 
poskytne až čtyři kilogramy ovoce! 

Pokud jste si nestihli vysadit ovocný stro-

mek na jaře nebo loni na podzim a ne-
chce se vám čekat až na konec sezony, 
nevadí. V  našich zahradních centrech 
pro vás totiž máme připraveny sloupovi-
té druhy ovoce také v kontejnerech, takže 
si je můžete do zahrady vysadit i nyní, 
v létě. Výsadba není nijak náročná a neliší 
se od jiných dřevin – do dostatečně hlu-
boké výsadbové jámy přidáme kompost 
nebo zahradnický substrát a stromek vy-
sadíme tak hluboko, jak rostl v kontejne-
ru – důležité je dbát především na to, aby 
místo po štěpování (zesílená nadzemní 
část) zůstalo nad úrovní terénu.

(red)
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Přírodní pomoc 
proti alergiím

Podle některých odhadů je v Česku přibližně 20 procent obyvatel postiženo některou formou alergie, mezi 
dětmi je to dokonce až 25 procent. Alergeny rozšiřované vzduchem dráždí sliznice dýchacích cest, spojivky, 
potrápit mohou i kožní vyrážky, ekzémy nebo zarudnutí. Rostlinné léky jsou poměrně dostupnou a účinnou 
pomocí na nejrůznější projevy alergie a často pomáhají i jako prevence.

Pokud jde o sezónní alergie, většina lidí 
se obrací na léky známé jako antihista-
minika. Blokují v těle tvorbu látky zvané 
histamin, která je reakcí těla na cizí částice 
považované za ohrožení, jako jsou pyly, 
roztoči a spóry plísní. Nevýhodou těchto 
léků mohou být vedlejší příznaky jako je 
otupělost, ospalost nebo sucho v ústech. 

Jedním z nejlepších rostlinných léků pro 
léčbu příznaků alergie a její prevenci je 
kopřiva dvoudomá. Je přírodním anti-
histaminikem, bojuje proti alergickým 
příznakům jako je kýchání, rýma, slzení 
očí a kašel. Pití silného kopřivového čaje 
působí nejen preventivně, ale může i po-
moci při otoku dutin způsobeném alergi-
emi. Obsahuje mnoho minerálních solí, 
organické kyseliny, především kyselinu 
mravenčí, ale i octovou a citronovou, fl a-
vonoidy, silici, fytosteroly, chlorofyl, vita-
miny A, B, C, K, histamin, acetylcholin 
a  glukokininy. Vysoký obsah železa má 
vliv na krvetvorbu a čistí krev. Je velmi 
ceněná také pro své močopudné, protizá-
nětlivé a antirevmatické vlastnosti.

O křenu selském se ví, že jeho nastrou-
haný kořen pročistí dutiny velmi rychle, 
ale už méně známou skutečností je, že 
kromě okamžité úlevy od senné rýmy 
funguje křen velmi dobře jako prevence. 
Doporučuje se brát půl až jednu čajovou 
lžičku nastrouhaného křenu denně do té 
doby, než příznaky alergie odezní. Poté 

stačí jen několik lžiček křenu každý mě-
síc, aby se se zabránilo dalším alergickým 
atakům.

Česnek (a v menší míře i cibule) obsahuje 
látku známou jako quercetin, která je sil-
ně protizánětlivá a je to bezpečný a snad-
ný způsob, jak zmírnit příznaky alergie. 
Dostatečné množství česneku (podávané 
orálně) uleví od typických alergických 
příznaků a dokonce zabírá i na astma, 
svědění či vyrážku. Většina protizánětli-
vých látek je velmi citlivá na teplo a při 
vaření se rychle rozkládá, proto je potřeba 
česnek nejlépe jíst přidaný do hotového 
jídla nebo syrový. Jeden stroužek česneku 
denně by měl být dostatečnou dávkou ke 
zmírnění příznaků senné rýmy.

Heřmánek lékařský je další z přírodních 
antihistaminik, navíc uvolňuje křeče a má 
protizánětlivé vlastnosti. Heřmánkový 
čaj je populárním lékem na alergie a pro 

mnoho lidí může být velmi efektivní, za-
tímco jiným může naopak příznaky zhor-
šit. Nejlepší je pití nálevu z  heřmánku 
krátkodobě vyzkoušet.

Eukalyptus neboli blahovičník má ex-
pektorační vlastnosti – napomáhá dý-
chání, uvolňuje ucpaný nos a také chrání 
před hmyzem. Nejběžněji se používá eu-
kalyptový olej, ale i samotné rostliny pěs-
tované v květináči zlepšují ovzduší v míst-
nosti a pomáhají astmatikům.

Poslední studie naznačují zajímavé tera-
peutické možnosti kyseliny rozmarýno-
vé, která je obsažena nejen v rozmarýnu 
lékařském, ale také v  mnoha dalších 
rostlinách jako je máta, oregáno, bazalka 
nebo například perila křovitá (Perilla fru-
tescens). 

Perila je zajímavou novinkou. Její listy 
s citronově nasládlou chutí lze použít i do 
salátů, pokrmů z ryb či masa a v oblasti 
svého původu – Asii – je ceněnou léčivou 
rostlinou se staletou tradicí. Běžně se vyu-
žívá proti kašli a proti astmatu, ale výzku-
my naznačují, že má i poměrně výrazné 
antialergenní, antioxidační a protizánět-
livé vlastnosti a může se tak stát dalším 
rostlinným pomocníkem proti sezónním 
alergiím.

Ing. Lea Kyprová
Centrum léčivých rostlin

Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
Brno
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Méně známé 
druhy ovoce v naučné stezce 
Arboreta Šmelcovna Boskovice
Mezi méně obvyklé druhy ovoce zcela jistě patří rakytník řešetlákový (Hippophaë rhamnoides) pro velký 
obsah vitamínů, provitamínů a zdraví člověka kladně ovlivňujících látek. Taktéž pro svůj estetický vzhled 
a možnost použití v  malých sadových úpravách a zahradách.

Rakytník je rostlina dvoudomá 
s  poměrně mělkým kořeno-
vým systémem, z  něhož se u 
starších rostlin vytvářejí pod-
růstky, které si uchovávají 
vlastnosti matečné rostliny. 
Těmito podrůstky lze ra-
kytník v  malém množství 
i rozmnožovat. Rostlina 
podle stanoviště a pod-
mínek vytváří keř, 
případně malý 
stromek o ve-
likosti kolem 
čtyř metrů. 
Plodem je malá, 
většinou oranžová, žlutá 
nebo načervenalá peckovice o hmotnos-
ti 0,5–0,9  gramů u kulturních odrůd, 
u  původního botanického druhu však 
jen 0,15–0,5 gramů. Domovinou rakyt-
níku je Asie. Rakytník lze rozmnožovat 
semeny i vegetativně, semenáčky však 
nedědí vlastnosti původní odrůdy. Podíl 
samčích a samičích rostlin semenné po-
pulace je asi 50 na 50 procent. Pro ucho-
vání odrůdových vlastností se osvědčilo 
roubování anglickou kopulací na dvou-
leté semenáče původního botanického 
druhu. 

Rakytník lze pěstovat na všech stanoviš-
tích, ne však dlouhodobě zamokřených. 
Dobře mu vyhovují půdy lehké, střední, 
propustné s  pH 6,5–7. Po výsadbě je 
důležitý dostatek vody při zálivce, dob-
ře zakořeněné rostliny snesou i poměrně 
velké sucho. Pro výsadbu se doporučuje 

použít dvou- až tříleté rostliny ve 
sponu 4 × 1–1,5 metru. Při vý-

sadbě za účelem sklizně plo-
dů je nutný poměr sami-
čích a samčích rostlin 9 : 1 
s tím, že výsadba samčích 
rostlin se provádí na návě-
trné straně, protože rakyt-
ník je větrosnubný. 

Rakytník plodí na obvodu 
rostliny na mladém dřevě, 
zmlazování se však dopo-
ručuje maximálně do tříle-
tého dřeva. Obvyklá doba 
sklizně rakytníku je závislá 
na ranosti odrůdy a  pěs-

tebním stanovišti. Rakytník musíme 
sklízet před plnou zralostí plodů, protože 
zralé plody praskají a vytéká z nich šťáva. 
Z jedné rostliny při pěstování na vhod-
ném stanovišti lze získat 5–10 kg (i více) 
plodů. 

Na nemoci a choroby není rakytník ná-
chylný, dosti často však trpí na nevhod-
ném stanovišti v  našich klimatických 
podmínkách pozdními mrazy, vytváří 

tzv. mrazové desky, které jsou druhotně 
napadány houbovými chorobami. Hou-
bové choroby a případné napadení zele-
nou mšicí rakytníkovou lze řešit běžně 
dostupnými přípravky na ochranu rost-
lin. Pro pěstování a sklizeň plodů se v na-
šich podmínkách nejvíce doporučují ze 
samičích odrůd Leikora, Hergo, Sluníč-
ko, Krasavice, Novosť Altaja, Botanika, 
Dar Katuny a samčích Pollmix.

Rakytníkové plody lze zpracovat na šťá-
vy za studena i za tepla s přísadou šťáv 
meruněk, kdoulí, aronie, hrušek červené 
jeřabiny, mrkve, černého rybízu a dalších. 
Lze je zpracovat též na kompoty a dže-
my. Z plodů rakytníku lze také vyrobit 
rakytníkový olej a různé léčivé extrakty 
a masti.

Velkým pěstitelem a propagátorem ra-
kytníku je Ing. Jiří Bajer z fi rmy Adavo, 
jemuž děkujeme za mnoho užitečných 
rad a poznatků. Sazenice rakytníku lze 
ve vhodné agrotechnické lhůtě zakoupit 
v prodejnách zahradních center.

Barbora Faltýnková, Josef Janků
Arboretum Šmelcovna

OVOCE
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ZAHRADNÍK 
RADÍ

Substrát je vyroben z  rašeliny a vyzrálého kůrového humu-
su, má  upravenou reakci a je obohacen živinami. Dobrá 
struktura zaručuje optimální provzdušnění kořenového balu 
a urychluje tak růst kořenů. Díky vysoké nasáklivosti pro 
vodu dobře zásobuje rostliny vodou. Zásobuje rostliny všemi 
důležitými živinami včetně mikroprvků. 

Substrát obsahuje mykorhizní houby, které žijí v  symbióze 
s  pěstovanými rostlinami. Soužití těchto hub a pěstovaných 
rostlin přináší oběma vzájemný prospěch. Houby umožňují 
rostlinám získat mnohem více vody a živin. Rostliny jim za 
to naopak dodávají některé látky pro jejich rozvoj a růst. 

VÝHODY MYKORHIZY:
  zvětšuje aktivní povrch kořenů a tím zvyšují schopnost 

rostliny získat vodu a živiny
  umožňuje snížení dávky hnojiv – zlepšuje jejich využitel-

nost
 snižuje stres ze sucha

Rozsah a způsob použití substrátu:
Při výsadbě na záhony odeberte nevhodnou půdu a nahraď-
te ji zahradnickým substrátem. Po výsadbě rostliny zalijte. 
Pravidelně zalévejte a po třech až čtyřech týdnech začněte 
s  pravidelným přihnojováním Hnojivem pro celou zahradu.

HNOJIVO PRO CELOU ZAHRADU
Hnojivo pro celou zahradu patří do skupiny bezchlorido-
vých granulovaných hnojiv, obsahující navíc stopové prvky 
(mikroprvky). Hnojivo je určeno k  výživě ovoce, zeleniny 
a okrasných rostlin a trvalek. Používá se k základnímu hno-
jení i přihnojení během vegetace v dávce 10 až 30 gramů na 
metr čtvereční za rok. Před aplikací se doporučuje rozdělit 
dávku hnojiva v  poměru dvě třetiny dávky před výsadbou 
(základní hnojení) a třetina dávky k přihnojení během vege-
tace. Je lepší používat menší dávku hnojiva a hnojení prová-
dět častěji. Při předávkování hrozí poškození rostlin.

VÝSADBA A PŘIHNOJOVÁNÍ 
TRVALEK

Zahradnický substrát s mykorhizou je 
ideální pro sázení a přesazování květin, 
zeleniny, ovocných i okrasných keřů, 
trvalek pěstovaných na balkónech, 
terasách, ve sklenících, na záhonech, 
v zahradách apod. Vytváří rostlinám 
dokonalé podmínky pro rozvoj kořenů 
a tím zajišťuje předpoklad pro celkový 
zdravý růst rostliny.
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UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU

Máte na zahradě svah či prostor, kde potřebujete 
dodržet přesný tvar a nedaří se vám to klasickou 
metodou setí trávníku? Vyzkoušejte speciální Rosteto 
travní rohož. 

Založení trávníku s touto rohoží je naprosto jednoduché. 
Na upravený pozemek zbavený plevelů a kamenů rozvi-
nete Rosteto travní rohož jako koberec, připevníte k pod-
kladu hřeby nebo kolíky k  upevňování folií, důkladně 
zalijete, uválcujete a za několik málo dnů vám začne na 
pozemku klíčit nový trávník. Rosteto travní rohož vám 
zajistí optimální výsevek, zamezí erozi půdy a splavování 
travního semene na svazích a umožní osetí trávníku i tam, 
kde potřebujete dodržet přesný tvar. Jen vezmete nůžky 
a  vystřihnete požadovanou linii. Následně se o  trávník 
staráte úplně stejně jako o klasicky založený. Pravidelně 
sekáte a hnojíte a samozřejmě se těšíte z krásného a zele-
ného trávníku.

MRAVENCI JEDNOU 
PRO VŽDY

Boj s mravenci 
v zahradě je často 
otázkou na delší 
dobu.

Tito drobní černí 
řemeslníci pracu-
jí nepřetržitě na 
svých hnízdech 
a  nejen na nich. 
Úspěšně roznáše-
jí mšice po ovoc-
ných stromech, 
často zavítají 
i  do skleníku, 
kde se nám pak 
zdá, že snad žádné postřiky proti 
mšicím nefungují. Fungují, jen mravenci nám pravidelně 
doplňují kolonie zdravými mšicemi ze zahrady. Proto úspěš-
ný boj s mravenci přináší i lepší výsledky v boji proti někte-
rým dalším škůdcům. Neměli bychom však zapomínat na 
to, že mravenci nás v zahradě také velkého množství škůdců 
zbaví. A proto si musíme rozmyslet, v jak velké míře je bu-
deme hubit. Ideální volbou je pravidelně redukovat počet 
hnízd například v  trávníku případně ve skleníku a samo-
zřejmě i v bytech. Při těchto aplikacích nám pomůže skvělý 
granulát Substral na mravence. V čem tkví jeho úspěšnost 
a jistota při použití? Účinná látka tohoto přípravku je vázá-
na na krystalový cukr, který mravenci přímo zbožňují. Další 
výhodou je to, že účinná látka obsažená v Substralu na mra-
vence působí jak kontaktně, tak i  jako požerová nástraha. 
Díky této vlastnosti lze, pokud najdeme mraveniště, udělat 
z prášku roztok s vodou a ihned po zalití je mraveniště zlik-
vidováno. Když mraveniště nemůžeme najít, stačí nasypat 
prášek do mravenčí stezky a do dvou dnů je mraveniště zni-
čeno. Zajímavý je i dlouhodobý účinek Substralu na mra-
vence. Než mravenci začnou krmit svou královnu a larvičky 
v mraveništi, nosí si granulky do spižírny. Ovšem nestačí je 
všechny spotřebovat a pokud prázdné mraveniště osídlí nová 
kolonie, najde uložené zásoby a máme opět po starostech.

Se Substralem na mravence můžete zakročit úspěšně jak na 
zahradě, tak na terase, případně i ve svém domě a můžete se 
spolehnout na to, že postačí jen jediná aplikace a máte po 
starostech.
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Nalévací otvor

Indikátor hladiny vody

Rošt

Flower Lover
Péče s opravdovou láskou

Přejete si, aby byl váš byt stylový a elegantní? 
Začněte u svých květin. Oblečte je do těch 
nekrásnějších šatů – dopřejte jim jedinečné 
designové květináče FLOWER LOVER. 

Láska na první pohled
Květináče FLOWER LOVER vás okamžitě 
zaujmou jednoduchými rovnými liniemi, 
vysokým leskem a povrchem s metalickými 
efekty. Jejich nadčasový design zaručeně 
dodá vašemu životnímu prostoru neza-
měnitelný glanc a náležitou působivost. 
Navíc květináče FLOWER LOVER obsahují 
unikátní samozavlažovací systém, který se 
postará, aby rostliny nestrádaly žízní po 
dobu až několika týdnů.

Jak to funguje
Samozavlažovací systémy obsahují rošty se 
speciálními kužely, které způsobují, že si 
rostliny berou jen tolik vody, kolik potře-
bují. U květináču FLOWER LOVER jsou tyto 
kužely umístěny v roštu geometricky tak, 
aby ulehčily nové rostlině rovnoměrný a co 
nejsnažší přístup k vodě. Přesné rozložení 
kuželů vychází z dlouholetých zkušeností 
a spolupráce s předními profesionály. 

Samozavlažovací systém tvoří s květináčem 
neoddělitelný promyšlený celek. Tím se 
FLOWER LOVER odlišuje od konkurence, 
kde je systém rozdělen na několik samo-
statných částí, které do sebe nemusejí 
zapadat, nebo se mohou poztrácet.

FLOWER LOVER také obsahuje důmyslné 
měření hladiny vody, takže je majitel scho-
pen okamžitě zjistit, zda květina potřebuje 
zalít či nikoliv. Pokud ano, je obsluha 
mimořádně jednoduchá – k tomuto účelu 
slouží nálevka v rohu samozavlažovacího 
rámečku.

Kam s milovníkem květin
Samozavlažovací květináče FLOWER 
LOVER se dají využít v interiéru i v zahradě, 
na terase i balkoně. Jsou totiž vyrobeny 
z kvalitního neporézního plastu kombinují-
cího v sobě dvě důležité vlastnosti – nízkou 
hmotnost a vysokou odolnost. Bez potíží 
zvládne zimní mrazy i letní horka. Nemu-
síte se bát ani vyblednutí barev:  FLOWER 
LOVER má ochranu proti UV záření. 

Vybrat si můžete hned z několika tvarů 
a velikostí. Menší uplatníte na poličce či 
jídelním stole, větší ozdobí vaši koupelnu či 
roh obytné místnosti. Milujete originalitu, 
vtip a zábavu? Pak právě vy oceníte mož-
nost květináče FLOWER LOVER zajímavě 
kombinovat a vytvářet tak nepřehlédnutel-
né sety.

Do prodejen obchodního družstva Zahradní 
centra CS dodává Plastkon product s.r.o.

www.fl owerlover.eu

Cubico
(separator)

Cubico
(small liner)

Quadrato
(separator)

Quadrato
(large liner)

dostupné barvy:



Zahradnictví Král
Zahradnické centrum Král vyrostlo v  pražských Stodůlkách v  roce 
1994 a rozkládá se na ploše 1470 m2. Nabízí široký sortiment okras-
ných a  ovocných dřevin, trvalky, vodní a bahenní rostliny, balkonové 
květiny, cibuloviny, osiva, pěstební substráty i potřeby pro zahradníky 
a zahrádkáře.

Z  jehličnatých rostlin si zde můžete 
vybrat od zakrslých čarověníků až po 
vzrostlé solitéry. Čarověníky (zakrslé mu-
tace jinak vzrostlých stromů) jsou díky 
své odolnosti a prostorové nenáročnosti 
vhodné především do menších zahrad, 
do skalek a pro pěstování v  nádobách. 
Náročnějším zahrádkářům a sběratelům 

přijdou vhod různé růstové formy cedrů 
a tisovců, pajehličníky, kryptomerie, po-
dokarpusy a jiné.  

Z listnatých dřevin patří do oblíbeného 
sortimentu pěnišníky, magnolie a saku-
ry. Také japonské javory nemohou díky 
podmanivé kráse jemných listů a barva-
mi měnícími se od jara až do podzimu 
chybět na žádné zahradě. Pro letošní rok 
je připravena velká kolekce těchto japon-
ských krasavců.

Pro velký úspěch z minulých let budou 
do sortimentu opět zařazeny růže od fi r-
my Kordes, které jsou šlechtěny přede-
vším pro odolnost proti houbovým cho-
robám a získaly řadu světových ocenění.

V nabídce ovocných dřevin najdete také 
kolekci zakrslých a sloupovitě rostoucích 
odrůd, ale i méně tradiční druhy ovoce, 
například moruše, muchovníky, rakytní-
ky a jiné.
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Ani v letošní nabídce nebude chybět tra-
dičně široký sortiment trvalek, ale i byli-
nek, koření a léčivých rostlin. 

Osobité kouzlo vaší zahradě a domu do-
dají doplňky, například dekorace z litiny 
jako jsou sluneční hodiny, škrabadla, 
zvonky či klepadla.

Při vašem nákupu vám rádi poradí naši 
zkušení zahradníci.

Petr Buzrla
Zahradnictví Král

PŘEDSTAVUJEME 
ČLENY 

DRUŽSTVA



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.

Komenského 220 
667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 231 040
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

Brno

Stupava
Trnava

Ivanka 

Dobrá Niva
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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.
Chebská 185, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 622 135
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

Zahradnické centrum Stará Ves
Krmelínská 218, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
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 
letních výstav a  akcí 
do našich zahradních center.

ČTYŘLÍSTEK ZAHRADNÍ 
CENTRUM, s.r.o., Brno

5. 10. 2013 
Podzimní výstavka ovoce, zahájení 
prodeje ovocných stromků a dýňování
30. 11. 2013 Zahájení adventu

Arboretum Šmelcovna, 
Boskovice

14. – 26. 5. 2013 
Irisy a rododendrony
2. – 7. 7. 2013 Lilie a okrasné trávy
20. – 25. 8. 2013 
Trvalky, trávy, ocúny, vřesy
1. – 27. 10. 2013 Podzimní arboretum
18. – 20. 10. 2013 
Výstava ovoce a okrasných dřevin
27. – 28. 11. 2013 Dny adventní vazby

Zahradnictví Král, 
Praha 5

30.11. – 7. 12. 2013 
Adventní výstava

Stanislav Kopřiva – 
zahradní centrum, Dubany

21. – 30. 6. 2013
Výstava balkonových 
a záhonových rostlin 
22. – 24. 8. 2013
Výstava kaktusů a sukulentů, 
podzimní cibuloviny
22. – 23. 11. 2013
Advent , vánoční výstava

www.zahradnicentra.eu
TIP zahradních center CS vydává Zahradní centra CS, obchodní družstvo, Bystrcká 40, 624 00 Brno. IČO: 2836121. 
 Vydavatelský servis: Jana Morávková, PRO VOBIS, s.r.o.  Grafi cká úprava: Sandra Fridrichová  Vyšlo v Brně 00.00. 2013  Evidenční číslo MK ČR E 16357 

Zahradnictví Král
Kolovečská 1938, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Tel.: +420 601 377 870
www.zahradnictvikral.cz

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. Šafaríka 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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✂Závazná objednávka

Jméno 

Pfiíjmení

Ulice

PSâ Obec

Objednávku za‰lete na adresu:
âZS o.s.– Zahrádkáfi, Rokycanova 15 130 00 Praha 3 

Objednávám u vás roãní pfiedplatné
ãasopisu za 288 Kã (v âR) od ãísla ..... (prosím doplÀte)

N E J O B L Í B E N Ě J Š Í H O B B Y Č A S O P I S

Ú N O R 2 0 1 3 Cena 32 Kč (1,29 €) , v předplatném 24 Kč

Petúnie
stálice na nebi letnicek

ZKUŠENOSTI
s kolumnárními
JABLONĚMI

KVALITA raných
BRAMBOR

PŘÍLOHA PRO ŽENY � TIPY � TRIKY � PORADÍME JAK NA TO!

HŘÍŠNÉ NÁKYPY

���������	

 Ú N O R   2 0 1 3

ZELÍ, čerstvé i kysané,
KAPUSTA

COP
z bylinek
a česneku

�
�

N E J L E P · Í
D O M Á C Í
L I K É R Y

Zasněžená
romance

PŘÍLOHA PRO ŽENY ● TIPY ● TRIKY ● PORADÍME JAK NA TO!

HŘÍŠNÉ NÁKYPY

���������	

 Ú N O R   2 0 1 3

ZELÍ, čerstvé i kysané,
KAPUSTA

COP
z bylinek
a česneku

�
�

N E J L E P · Í
D O M Á C Í
L I K É R Y

vždy dva časopisy

„v jednom“
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Neváhejte a objednejte časopis pro sebe nebo jako dárek
tel.:    222 780 739 (po-pá 9–15 hod)
sms:  602 557 560 (do zprávy celé jméno adresu
a čísla, která předplácíte (př. Z3–12/2013)
formulář na www.zahradkar.org
zašleme vám složenku, platbu můžete poukázat na poště nebo převodem z účtu

Časopis si můžete předplatit i na Slovensku:
Magnet Press Slovakia, s. r. o., P. O. Box 169, 830 00 Bratislava,
tel.: 004212/67201931-33, email: predplatne@press.sk

Alence a Pavlovi od Ježíška

Dárky a překvapení
pro předplatitele navíc. 

N E J O B L Í B E N Ě J Š Í  H O B B Y  Č A S O P I S

Do nové sezony s časopisem
Zahrádkář! Letošní již 45. ročník
přináší opět mnoho zajímavých
témat, nejen pro zahrádkáře.
Odpovídá i na dotazy čtenářů, 
pomáhá i s právními problémy.

StaÀte se ãtenáfii ãasopisu Zahrádkáfi a budete
o krok vepfiedu ve v‰em novém. Nav‰tivte na‰e

stránky www.zahradkar.org, najdete nás i na FCB 

Alence a Pavlovi od Ježíška

Podrobné informace najdete na 
webových stránkách jednotlivých 
zahradních center.

Zahradní centrum Parkon, 
Libice nad Cidlinou

Červen
Voda v zahradě
8. – 14. 7. 2013 
Clematis show – 4. ročník 
výstavy plaménků
Červenec/srpen
Trvalkové léto
26. – 29. 9. 2013 
Svatováclavské vinobraní – 
výstava hroznů, ukázky mletí 
a lisování, degustace moštu, 
burčáku a znojemských vín
1. 12. 2013
Vánoční trhy & vánoční 
aranžování

HORTISCENTRUM s.r.o., 
Židlochovice

15. – 16. 6. 2013 Trvalkové dny
7. – 8. 9. 2013 Výstava růží
12. 10. 2013 
Dýňobraní (3. ročník)
30. 11. 2013 
Zahájení adventu v Hortisu

HORTISCENTRUM s.r.o., 
Čáslav

13. – 14. 7. 2013 
Trvalkové pohlazení (3. ročník)
12. – 13. 10. 2013 
Dýňobraní (3. ročník) 
30.11. – 1. 12. 2013 
Andělský víkend v Hortisu

Zahradnické centrum 
Jelínek, Veltrusy

19. – 20. 10. 2013
Dýňování
23. – 24. 11. 2013
Advent, vánoční výstava

TVORSAD, Trnava

31. 5. 2013 Záhrada očami detí

8. 6. 2013
Medzinárodný krst ruže 
fi rmy KORDES
pojmenovanej po grófke 
M. H. Chotkovej. 

Ofi ciálny program spojený 
s krstom a Slávnosťou ruží 
začína v 13 hod v Kaštieli 
Dolná Krupá

21. 6. 2013 Záhrada vody 
6. 7. 2013 Prázdninová záhrada
6. 9. 2013 Záhrada ohňa
20. 9. 2013 
Záhrada jesenných farieb
18. 10. 2013 Záhrada zdravia
25. 10. 2013
Spomienka na blízkych
22. 11. 2013
Degustujeme jablká s Plantexom 
28. 11. 2013 Vianočná záhrada

Isola Bella, s.r.o., 
Žitavce

Jún Japonské javory – veľký 
výber, akcie 
August Trvalky a trávy, výpredaj 
teplomilných rastlín 
September Aktuálne v 
ponuke balové ihličiny, rastliny 
s dekoratívnymi plodmi 
Od 15.10. v ponuke široký 
sortiment ovocných drevín 
November Akcie ku koncu 
záhradníckej sezóny 
Príprava na dušičky, vence, 
chrysantémy 
5. 12. Príchod Mikuláša 
s darčekmi pre všetky deti 
13. – 14. 12. 2013 Vianočné dni 
Oslava ukončenia sezóny 
a príchodu Vianoc – varené víno, 
kapustnica, vianočné stromčeky 
a doplnkový sortiment



Nohel Garden a. s., Budínek 86, 263 01  Dobříš,  

tel.: 318 533 511-2, fax: 318 533 513, e-mail:office@nohelgarden.cz

www.nohelgarden.cz
www.hubeniplevele.cz

o h
odnotn
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ny

Bojovníky zakoupíte v prodejnách Albert Hypermarket, Baumax, Globus, Interspar, Kaufland,  

Makro, OBI, Tesco, UNI Hobby, ve vybraných prodejnách pro zahrádkáře a drogeriích.


