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Přírodní
zahrada
Vyzkoušejte
novou begonii
Jaro na každém kroku
Borůvky, kam se podíváš…
Rozmanitý svět zahradních kalin

Architektura

Přírodní
zahrada
Pokud si myslíte, že k tomu, abyste
si mohli založit přírodní zahradu,
potřebujete pozemek na venkově, na
okraji lesa, louky či u rybníka, mýlíte se.
Nejde totiž ani tak o místo jako spíše
o způsob, jakým k zahradě přistupujeme.
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P

odle spolku Přírodní zahrada, který u nás působí již dvě
desítky let, musí přírodní zahrada splňovat tři základní
kritéria: obejít se bez umělých hnojiv, pesticidů a rašeliny.
Z dalších 15 kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči
o ni, musí být splněno aspoň deset, například druhová rozmanitost v přírodním trávníku, ovocná zahrada, využití dešťové
vody, kompostování, živý plot z planých druhů keřů a další.
Hlavní myšlenkou je omezit používání průmyslových hnojiv
a nahradit je přírodními postupy. Nejen že tím vypěstujeme
zdravé ovoce a zeleninu, ale navíc podporujeme pestrost do-

mácích druhů rostlin a živočichů a vše udržujeme v rovnováze.
Přírodní zahrada přitom může mít nejrůznější podobu – jasné
architektonické linie, romanticky až divoce bující záhony anebo klasické užitkové záhony. Péče o přírodní zahradu znamená
především úsilí o vytvoření uzavřených koloběhů, podobně
jako je tomu v přírodě. Hlavní význam přitom má udržování
a zvyšování úrodnosti půdy používáním kompostu, mulčováním, střídáním plodin. Ten, kdo se naučí pečovat o zahradu
v souladu s přírodou, místo aby proti ní bojoval, může si pak
dlouhodobě užívat splnění svých snů.

Chcete se o přírodním
zahradničení dozvědět více?
Navštivte stránky spolku
Přírodní zahrada.
www. prirodnizahrada.eu

Zpravodaj
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Dřeviny: přednost
mají lokální
Žádná zahrada se neobejde bez stromů. V přírodní zahradě zajišťují dřeviny stín a zvýšenou vlhkost vzduchu, ale také prostor pro drobné živočichy a ptáky. Než se rozhodnete pro konkrétní druh stromu, rozhlédněte se
v okolí a zvolte ty, které ve vašem regionu rostou. Zastoupeny by měly být
především druhy, které jsou prospěšné pro živočichy – například lípa je
nektarodárná, jeřabina poskytne potravu ptákům, podobně jako celá řada
keřů (černý bez, šípek, hloh, muchovník aj.).

Plná náruč květů
Trvalkové záhony jsou skutečnou perlou každé zahrady, vyžadují však pravidelnou péči a přísun živin. V přírodní zahradě proto dáváme přednost druhům,
které se samovolně přesévají. Jsou ve své podstatě často krátkověké trvalky,
ale vysokou tvorbou semen si zajišťují nové a nové generace. Můžeme sice říkat, že tuhle trvalku máme na zahradě po dlouhá léta, jenže ona už to je prapraprapravnučka své prapraprapramáti.
Podmínkou přesévání je, že rostliny vysadíme na jim nejvíce vyhovující stanoviště odpovídajícího světla, struktury a vlhkosti, humóznosti nebo naopak
chudosti půdy. Tam, kde nemá, co miluje, postupně vymizí. U některých druhů
(Aquilegia, Helleborus, Pulsatilla) dochází sprášením pylů k velké genetické variabilitě, a tak vzniká široká plejáda nových barevných odstínů.
Zjara kvetoucí: slunce – Aurinia saxatilis,
Euphorbia polychroma, Pulsatilla vulgaris; polostín – Aquilegia, Brunnera macrophylla, Helleborus, Lathyrus vernus, Primula veris, Viola sp.
V létě kvetoucí: Centranthus ruber, Coreopsis lanceolata, Gaura lindheimerii, Knautia macedonica, Linum perenne, Lychnis
kia hirta, Scabiosa
coronaria, Rudbec
ochroleuca
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Pěstování bez chemie

Střecha nad hlavou
Zahradu netvoří jen rostliny, ale také
fauna – drobní živočichové, hmyz, ptáci, kteří nám dokážou pomoci s péčí
o zahradu. Podmínkou ale je, aby se
v zahradě cítili dobře. Jak toho docílit?
Vytvořte jim podmínky pro jejich život.
Postavte domeček pro hmyz, rozvěste
budky a krmítka, v létě nezapomeňte
na pítko, vytvořte hromadu větví a kamení. Možná budete překvapeni, jak
bude kolem takových prvků živo!

Biozahradničení není nic složitého.
Učíme se pečovat o půdu podle jednoduchých zásad, hnojíme přírodními organickými hnojivy, chráníme
a ošetřujeme rostliny bez použití chemických látek, podporujeme rozmanitost rostlin a živočichů. Řada výrobků
Agro NATURA přináší všem zahrádkářům možnost pěstování rostlin bez
chemie. Zahrnuje substráty, tradiční
statková hnojiva, pevná i kapalná
hnojiva i přípravky na ochranu rostlin. Stačí si vybrat!

Text: (red) a David Brom; foto: PRO VOBIS, Renata Pešičková, Dreamstime a archiv výrobců

Přirozeně proti škůdcům
Všechny živé organismy, včetně těch,
které označujeme jako škůdce, mají
v přírodě své přirozené nepřátele. Každý druh hmyzu má v přírodních ekosystémech mnoho svých predátorů
a díky tomu nedochází k přemnožování
jednotlivých druhů. Pokud v prostředí,
kde žijí škůdci, tyto užitečné organismy
chybí, pak je splněna jedna za základních podmínek kalamitního přemnožování škůdců. Přemnožené škůdce
v přírodní zahradě likvidujeme pouze
biologicky, za pomoci jejich původních
nepřátel, jako jsou parazitické vosičky,
roztoči či hlístice. Letos poprvé vám
tyto živé predátory nabízíme i v našich
zahradnických centrech. Více informací
se dozvíte u našich prodavačů.

Louka místo trávníku
Nízko střižený pažit je ozdobou každé zahrady, bohužel je však také
žroutem času a živin. Pro hmyz, který je v přírodní zahradě vítaným hostem, ale nemá prakticky žádný význam. Nekvete a neposkytuje proto
ani nektar, ani pyl. Co s tím? Zkuste
trávník alespoň v části zahrady nahradit kvetoucí loukou – buď trávník
prostě přestaňte pravidelně sekat
a nechte ho žít vlastním životem,
nebo si louku vysejte. Počítejte však
s tím, že luční květiny jsou zpravidla
dvouletky a v prvním roce po výsevu
vytvoří pouze zelenou hmotu.

Zpravodaj
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Balkon a terasa

Co jiného než muškát
Známe je všichni – pelargonie neboli muškáty jsou od dob, kdy se začaly letničky používat i pro
výsadbu do truhlíků, favority mezi ozdobami balkonů a teras. Vzpřímené muškáty jsou pravými
babičkovskými květinami a mohlo by se zdát, že nic nového už se vymyslet nedá. Ale opak je
pravdou – každý rok přibývají nové sorty, které se liší barvou či strukturou květů, barevností listů
nebo růstovými vlastnostmi. Ty, které najdete v našich zahradnických centrech, patří mezi to
nejlepší, co světoví šlechtitelé nabízejí.
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Naše doporučené kultivary

´Samara´

´Rosita´
Stanoviště:
plné slunce,
nejlépe chráněné
před deštěm

Půda:
speciální
substrát pro
pelargonie
(letničky)
´Shocking Orange´
Výživa:
jednou za dva týdny,
nejlépe tekuté hnojivo pro
balkonové rostliny s vyšším
obsahem fosforu; při výsadbě
doporučujeme přimíchat také
dlouhodobě působící hnojivo

´Salmon Queen´

Jak pečovat o vzpřímené
pelargonie (Pelargonium zonale)
Zálivka:
zhruba každý
druhý den; ideální jsou
samozavlažovací truhlíky
s rezervoárem pro vodu;
nadměrná zálivka škodí,
při přemokření listy
žloutnou

´Marena´

Škůdci:
většinou žádní,
jako prevenci
doporučujeme do
substrátu zapíchnout
insekticidní tyčinky

Péče:
odkvetlé
květy pravidelně
odstraňovat, případné
vytáhlé výhony
zaštípnout pro lepší
rozvětvení

´Clara´

´Victor Improved´

Text: (red); foto: GAP Photos a archiv

´Greta´

Zpravodaj
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Balkon a terasa

Kromě vzpřímených muškátů, kterým jsme se věnovali na předchozí dvoustraně, jsou velmi
oblíbené také pelargonie převislé (Pelargonium peltatum), které vytvářejí dlouhé, poměrně
křehké výhony s bohatou násadou květů. Jejich výhodou je samočisticí schopnost, není tedy
třeba odstraňovat odkvetlé květy jako u vzpřímených muškátů, naopak určitou nevýhodou
může být špatná schopnost přezimovat – jsou celkově slabší a kvetou podstatně později než
sazenice vypěstované z řízků. V letošním roce jsme pro vás připravili dvě kolekce převislých
muškátů – sortiment barev plnokvětých kultivarů a tři kultivary ze skupiny nových, tak zvaných
motýlokvětých pelargonií.

Vypěstujte si
barevné
vodopády
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Arctic Red Corriente

Molina
Maxim

Dark Red

Explosive Corriente

Plnokvěté muškáty

Splash
Lavender
Narina
White

Pelargonium Butterfly

Text: (red); foto: Botanikfoto a archiv dodavatelů

Pelargonie této skupiny mají jednoduché květy, které jsou ale lépe vybarvené a mají intenzivnější barvu. Jejich růst je bujný a velmi dobře
a bohatě rozvětvují tak, že během chvíle zaplní celý prostor vybraného květináče či truhlíku.

Neon

Co se může
hodit
ZC Dlouhodobě působící
hnojivo Multicote
se přimíchává do
substrátu při výsadbě
a působí půl roku.

Pink

Purple

Insekticidní
tyčinky Sanium
Stick pro ochranu
rostlin proti savým
škůdcům (mšice
a molice).
ZC Substrát pro
balkónové rostliny
pro pěstování
pelargónií a ostatních
balkónových květin
náročných na vysoký
obsah živin.

Plastové samozavlažovací truhlíky
Mareta optimálně zásobují balkonové
rostliny vodou.
ZC Kapalné hnojivo pro balkónové
rostliny pro optimální výživu muškátů
a jiných balkónových květin.

Balkon a terasa

Co by byl balkon nebo terasa v létě bez letniček? Právě nyní
začínáme v našich zahradnických centrech nabízet sazenice
rostlin vhodných do truhlíků, mezi nimiž se největší oblibě
dlouhodobě těší surfinie. Podobně jako v loňských letech
je najdete v našich prodejnách uspořádané do tří skupin.

Pravý

letní balkon

10 jaro 2021

Hot Pink
Blue

White
Hot Red

Deep Red

Yellow

Purple

Surfinie klasické
bohatý velký převis

Pink Vein

Tumbelina® Susanna

Tumbelina® Cherry Ripple

Tumbelina® Belinda

speciality

Tumbelina® Francesca

netradiční květ

Lightning Sky
Babydoll

Mystery Sky

Tipy pro kvetoucí balkón

Text: (red); foto archiv

Night Sky

Surfinie kompaktní

✓ surfinie mají rády plné slunce
✓ vysazujte raději více rostlin do jednoho
truhlíku, aby byl růst bohatší
✓ použijte pouze speciální substrát pro
balkonové rostliny s přidanými živinami
✓ při výsadbě přimíchejte do substrátu
dlouhodobě působící hnojivo
✓ ideální jsou truhlíky s rezervoárem vody
(samozavlažovací)
✓ v plné sezóně přihnojujte nejlépe
kapalným hnojivem
✓ neustále kontrolujte vlhkost substrátu –
nesmí nikdy přeschnout!

záplava květů bez převisu

Zpravodaj 11

letničky

Vyzkoušejte novou begonii
U rčitě znáte oblíbenou
drobnokvětou begonii
stálokvětou (Begonia
semperflorens), jíž se někdy
přezdívá voskovka nebo
ledovka. Tato vděčná letnička
zdobí svými voskovými listy
a hojnými bílými, růžovými
nebo červenými květy po celé
léto. Jejím křížením vznikla
novinka, kterou v našich
zahradnických centrech najdete
pod botanickým názvem
Begonia × benariensis.

✓ roste bujně a vzpřímeně, výška až
70 cm
✓ obrovské květy dosahují průměru
5 až 8 cm, jsou asi třikrát větší než
u běžné „voskovky“
✓ začíná kvést velmi brzy a až do
prvních mrazíků
✓ výborně snáší plné slunce i stín
✓ substrát humózní, mírně kyselý
a především dobře propustný
✓ zálivka střídmá, substrát by měl být
pouze mírně vlhký, ne přemokřený
✓ do velkých nádob na balkony nebo
terasy, do větších skupin v záhonech

12 jaro 2021

Text: Jana Brabcová; foto: Proven Winners

Begonia × benariensis

delikatesy

Nový sirup

z růžových květů
Omamná vůně, nezapomenutelná chuť a především
zcela přírodní složení – to je Kitl Syrob Růžový
květ, který v limitované edici najdete nově v našich
zahradnických centrech. Ocitnete se doslova
v zahradě rozkvetlých růží. Zaujme vás intenzivní
nasládlá chuť, kterou si oblíbily i děti.

Kitl Syrob Růžový květ

Text a foto: Kitl

✓ jedinečný sirup vyrobený unikátní
technologií přírodní konzervace
✓ neobsahuje žádné konzervanty
✓ v limitované edici pro období
sv. Valentýna a Prvního máje
✓ skvělý k přípravě domácích
osvěžujících limonád a k ochucení
alkoholických i nealkoholických
nápojů a koktejlů

S

irup je nejenom lahodný, ale především zcela přírodní. Při
jeho výrobě nebyly použité žádné konzervanty, ale pouze přírodní látky. Sirup byl vůbec poprvé v České republice vyroben s použitím celosvětově unikátní metody přírodní konzervace
za pomocí silic z růžových lístků. Sirup je proto zcela přírodní.
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skalničky

Mezi nejznámější pokryvné trvalky, které rozkvétají ve druhé jarní vlně hned po časně kvetoucích
cibulovinách, patří tařičky. Koberce tařiček jsou v této době souvisle pokryté fialovými, modrými,
červenými, růžovými, vzácněji i bílými květy. Ve druhé polovině jejich kvetení se k nim přidávají
i nízké plamenky (Phlox) a společně vytvářejí první výrazný jarní aspekt na záhonech nebo skalkách.

Pestré tařičky

´Audery Deep Blue Shades´

14 jaro 2021

✓ zpravidla roste v horách na
vápencových skalách a sutích
✓ tvoří husté, stálezelené, 10–15 cm
vysoké polštáře
✓ květy v řídkých hroznech,
jednoduché, plné, i panašované
✓ množí se dělením nebo řízky,
protože se v zahradách snadno kříží
✓ kultivary jsou kompaktnější
s výraznějšími barvami

´Purple´

Text a foto: Jana Holzbecherová

Tařička (Aubrieta)

Zajímavost
Ve šlechtění tařiček můžeme
zaznamenat také českou stopu.
Před válkou se jejich šlechtěním
zabýval zahradník a šlechtitel
Antonín Vejtasa z Jaroměřic.
Známý je například jeho bíle
kvetoucí kultivar ´Lavina´.

´Silberrand´

´Red Carpet´

Jak je použít?
✓ nejpůsobivější jsou na korunách kamenných
zídek nebo ve spárách mezi kameny
✓ k pokrytí menších ploch v trvalkových záhonech,
na skalkách nebo v nádobách
✓ na jaře lze použít jako předvoj letničkových
balkonovek

´Kitty´

Aubrieta deltoidea

´Sauerland´

Zpravodaj 15

dřeviny

Rozmanitý svět kalin

Určitě je znáte v podobě bílých, jakoby sněhových koulí, které tvoří nejrozšířenější kultivar kaliny
obecné, ´Roseum´. Rod kalin (Viburnum) je však mnohem bohatší, zahrnuje více než 250 druhů
rozšířených kromě Afriky po celém světě. Většinou jde o opadavé keře, najdeme mezi nimi
však i druhy, které si na zimu listy ponechávají. Také jejich květy jsou rozmanité svou stavbou
(barvu mají většinou bílou, výjimečně růžovou), naopak plody jsou nejčastěji červené, případně
modročerné. Ze sortimentu jsme vybrali šest nejpěstovanějších druhů.

Viburnum opulus
(kalina obecná)

Text (red); foto GAP Photos, PRO VOBIS a iVerde

✓ opadavý keř, výška 2–4 m
✓ kvete v květnu velmi nápadnými,
bílými květy
✓ plody červené, korálkovité
✓ listy na podzim karmínově červené
✓ snáší jakýkoliv řez (po odkvětu)
✓ často napadána mšicemi

Viburnum carlesii
(kalina Carlesiova)

✓ opadavá, výška do 2 m
✓ květy bílé až narůžovělé, kulovité
velmi vonné
✓ kvete začátkem jara
✓ červené plody postupně černají
✓ ideální stanoviště v polostínu

Viburnum bodnatense
´Dawn´(kalina bodnanská)
✓ opadavá, výška kolem 3 m
✓ trubkovité, růžové květy, vonné, kvetou
před olistěním
✓ listy při rašení bronzově červené,
na podzim vínové
✓ řez není třeba, v případě potřeby
po odkvětu

Viburnum plicatum
´Mariesii´ (kalina japonská)
✓ opadavá, výška kolem 2 m
✓ květy bílé, deštníkovité, sterilní (netvoří plody)
✓ listy na podzim vínově červené
✓ typický patrovitý růst s vodorovnými
větvemi
✓ v dospělosti vyšší než širší

Viburnum ´Pragense´
(kalina pražská)

✓ vyšlechtěná v Československu
v roce 1955
✓ stálezelená, výška kolem 3 m
✓ květy bílé, dekorativní i nerozkvetlé,
kvete koncem jara
✓ pro hustší habitus v mládí řezat
(na jaře)

Viburnum rhytidophyllum
(kalina vrásčitolistá)

✓ stálezelená, výška do 3 m
✓ květy méně výrazné, krémovité
✓ plody výrazně červené, oblíbené ptáky
✓ dobře tvarovatelná řezem
(po odkvětu)
✓ vhodná pro vápenité půdy
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Okrasné rostliny

ADR (Allgemeine Deutsche

Rosenneuheitenprüfung) =
nezávislá mezinárodní zkouška
kvality nových odrůd růží

Růže
pro radost
S
Květy růží povýší vaši zahradu na skutečný ráj – kvetou
od časného léta do zámrazu ve všech možných barvách
i tvarech a krásně voní. Královna květin přitom nevyžaduje
náročnou péči, stačí vybrat správnou odrůdu.
18 jaro 2021

větová šlechtitelská firma Kordes při
testování nových kultivarů nepoužívá žádné chemické prostředky. Díky
tomu se jí podařilo vyšlechtit růže, které
jsou nejen krásné, ale také velmi odolné
vůči chorobám. Stačí si vybrat – najdete
mezi nimi miniaturní růže vhodné do skalek, na okraje záhonů i do nádob. Nejširší
uplatnění mají bohatě kvetoucí nenáročné mnohokvěté růže. Klasikou jsou růže
velkokvěté, vhodné i k řezu. Vyšší keřové
růže můžete zasázet do kvetoucích živých
plotů a pnoucí růže se vyšplhají po opoře
až do výšky tří metrů.

Bengali

Mnohokvětá růže s velmi trvanlivými květy
a se stonky téměř bez trnů. ADR 2015

Mnohokvětá růže vyššího vzrůstu s velmi
trvanlivým kalíškovým květem. ADR 2010

Oh Happy Day

Text a foto: Vladimíra Prouzová

Jedna z nejkrásnějších velkokvětých růží,
s výškou až 120 cm. Je vhodná i k řezu do
vázy. ADR 2015

Co se může
hodit
AGRO Kapalné hnojivo
pro růže pro hnojení
všech odrůd popínavých
i keříkových růží

Voňavá robustní mnohokvětá růže v atraktivní
barvě. Květ odolá dešti i slunci. ADR 2018

Abracadabra

Aprikola

Vzrůstnější velkokvětá růže s barevně
proměnlivými květy a jemnou vůní. ADR 2013

Sunny Sky

Carmen Würth

Pálava

Osvědčená nižší růžička vhodná do plošné
výsadby i pro pěstování v nádobách. ADR 2001

Mnohokvětá růže s atraktivním žíháním. Květy
dobře kontrastují se zdravými tmavými listy.

Roter Korsar

Bellevue

Robustní keřová růže s květy, které téměř
nevadnou. Zlatá růže města Hradec Králové.
ADR 2005
AGRO OM hnojivo
pro růže pro bohaté
nasazení
velkých,
plných
a krásně
probarvených
květů

Klasická velkokvětá růže s výraznou
barvou a bohatým kvetením. Hodí se
i k řezu do vázy

FLORIA OM hnojivo pro růže
organominerální
hnojivo
s obsahem
dlouhodobě
a rychle
působícího
hnojiva

Symbivit s obsahem
prospěšných mykorhizních
hub pro
lepší růst
a kvetení.

zahrada

Odměna za patřičnou péči
Chcete-li mít na své zahradě výstavní trávník, musíte mu věnovat náležitou péči. Nic vám
neodpustí, ale za vaši pozornost se vám odmění zdravým, hustým pažitem, na kterém bude
radost zahrát si s dětmi fotbálek anebo jen tak lenošit ve stínu stromů.
Máme pro vás několik rad, které vám cestu
za příslovečným „angličanem“ usnadní.

Vertikutace –
provzdušnění
✓ mechanické odstranění travní plsti (zbytky
po sečení, odumřelé či zaschlé části)
✓ zajišťuje přísun kyslíku ke kořenům trav
✓ místo použití mechanického vertikutátoru
vyzkoušejte
FLORIA Likvidátor travní plsti
✓ vyroben z čistě přírodních surovin
✓ aplikuje se rozhozem, zalije a udržuje
vlhký
✓ přírodní bakterie urychlí rozkladný
proces a z rozložených zbytků trav
trávník pohnojí

20 jaro 2021

Likvidace
mechů
✓ vyskytují se na kyselé půdě
a v zastíněných místech
✓ agresivní mech dokáže růst trávníku zcela
potlačit
✓ pro likvidaci použijte FLORIA Mech STOP
✓ aplikuje se rozhozem
✓ odumřelý (zčernalý) trávník odstraňte
vyhrabáním

Hnojení
Oprava
poškozených
míst
✓ místa po vyhrabání mechu
nebo jinak poškozená
✓ k zacelení použijte
FLORIA Trávníkovou náplast
✓ půdu prokypřete a zasypte
směsí
✓ přimáčkněte a udržujte vlhké
✓ nový trávník doroste do tří
týdnů

✓ nutné pro doplnění živin a podporu růstu travních
druhů
✓ pro jarní přihnojení doporučujeme FLORIA trávníkové
hnojivo JARO–LÉTO nebo FLORIA hnojím 1× ročně
✓ dlouhodobý účinek s vysokým obsahem živin
✓ aplikuje se rozhozem, na větších plochách posypovým
vozíkem
✓ po přihnojení je nutné trávník důkladně zalít

Likvidace
plevelů

Text: Agro CS; foto: Agro CS a Dreamstime

✓ dvouděložné rostliny vytlačují trávy a odebírají živiny
z půdy
✓ pro jejich likvidaci v trávníku použijte TRAVIN
✓ obsažené herbicidy ničí
pouze dvouděložné plevele
(sedmikrásky, pampelišky aj.).
✓ zároveň obsahuje i hnojivé
látky
✓ aplikuje se rozhozem

Likvidace
vzrostlých
plevelů
✓ dobře opečovávaný trávník si
s pleveli poradí
✓ lze odstranit i chemickou cestou
selektivními herbicidy (Bofix)
✓ aplikace se provádí za sucha, do
dvou týdnů plevele vymizí

Sečení
✓ nízký střih zlepšuje kvalitu trávníku a podněcuje jeho
bujnější růst
✓ sekáme jednou až dvakrát za týden
✓ minimální výška po sečení je 3 cm, hlubší řez
způsobuje trávníku stres

Příprava
trávníku před
zimou
✓ na konci sezony potřebuje trávník méně dusíku
a více draslíku
✓ pro podzimní hnojení doporučujeme
FLORIA Trávníkové hnojivo PODZIM
✓ obsahuje až 42 % draslíku
✓ zajistí odolnost trávníku vůči nepříznivému počasí
✓ zvyšuje odolnost proti vymrzání a napadání
houbovými chorobami
✓ aplikuje se od začátku září do konce října
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Zamioculcas
Pokojové
rostliny

22 jaro 2021

Zámijovec, zamiokulkas či jen kulkas – nejednotné
české názvosloví svědčí mimo jiné o tom, že tato
rostlina je mezi našimi pokojovkami novinkou. Ve
své domovině, ve východní Africe, byl poprvé popsán
roku 1829, teprve na konci minulého století se však
začal rozmnožovat a distribuovat po celém světě.

Zamioculcas zamiifolia
✓ listy vyrůstají z hlíz, kterým vyhovuje
stísněný prostor v menších květináčích
✓ doporučujeme plastové květináče, které si
kořeny mohou tvarově přizpůsobit
✓ toulcové květenství na krátké stopce
✓ netrpí virovými ani houbovými chorobami,
nenapadají ho škůdci
✓ zalévat až po úplném vyschnutí substrátu
✓ časté přesazování není vhodné
✓ rozptýlené světlo až polostín, pozor
na přímé slunce

Zajímavost

Díky své nenáročnosti a neobvyklému vzhledu je
zamiokulkas oblíbenou rostlinou komerčních prostor.
Proto ho můžete často zahlédnout v kancelářích či
obchodních centrech.

Text: Jana Brabcová, Zahradnické centrum Brabec; foto: GAP Photos, Flora Dania a Dreamstime

Zamioculcas zamiifolia ´Raven´
✓ nový kultivar, na trhu od roku 2019
✓ mladé stonky zářivě zelené, časem získávají
nezvykle temnou barvu

Jana Brabcová
Zahradnické centrum
Brabec s.r.o.
Modřice u Brna

Čím méně světla
zamiokulkas dostane,
tím méně vody potřebuje.
Pokud ho umístíte na
velice stinné místo, bude
potřebovat jen velmi
málo vody.

Zamioculcas zamiifolia ´Zenzi´
✓ kompaktní, menší kultivar
✓ listy rostou těsněji u sebe a stonky jsou mohutnější
Zpravodaj 23

Řezané květiny

Jaro na každém kroku

Není pochyb o tom, že jakmile rozkvetou narcisy a tulipány, je tu definitivně jaro. Na zahradě
sice ještě můžou občas zapadnout nějakou tou zbloudilou vločkou, ale doma nic takového
nehrozí. Dokonce si díky řezaným květinám můžeme jarní náladu vytvořit o několik týdnů
dříve. Ať už dáváte přednost jednodruhovým kyticím, nebo naopak pestrým kombinacím
tvarů a barev, s našimi jarními řezanými květinami si určitě přijdete na své.

24 jaro 2021

Věděli jste, že…
… frézie můžete pěstovat také v zahradě?
Potřebují však teplé a světlé stanoviště
s propustnou půdou. Na podzim je třeba hlízy
vyjmout z půdy, uskladnit a na jaře znovu vysadit.

Pozor na narcisy
Slizovitá látka, která vytéká ze
stonků narcisu po seříznutí,
jiným květinám vadí natolik,
že předčasně vadnou. Pokud
tedy chcete narcisy kombinovat
ve váze s jinými druhy, nechte
narcisy nejprve jeden den
samotné v nádobě s vodou, aby
se sliz ze stonků vyplavil. Pak
už stonky nezkracujte.

Text: (red); foto: BBH a iBulbs

Aby cibuloviny ve váze dlouho
vydržely, nevystavujte je zbytečně
teplu ani slunci. Jejich trvanlivost
můžete prodloužit také tak, že je
na noc i s vázou dáte do lednice
nebo ven (pokud nemrzne).

Germína – miniaturní gerbera
Dobře známé gerbery mají v posledních letech velkou
malou konkurenci – germinu neboli miniaturní gerberu,
která se od své větší příbuzné liší menšími květy a kratšími
stonky. Prodáváme je také v květináči jako pokojové rostliny.
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velikonoce

Vyrobte si: Květinová taška
Co budete potřebovat

✓ jemné, tzv. králičí pletivo
✓ zelený mech
✓ hrubší sisalový provaz
✓ dvě silnější větvičky
✓ tenký drátek
✓ několik sklenic (mohou být zavařovací)
✓ ruční nářadí

26 jaro 2021

Text: (red); foto: GAP Photos, Dreamstime

Velikonoce jsou hned po Vánocích druhými svátky, při jejichž příležitosti neváháme uplatnit své
tvůrčí geny a vytvořit si dekoraci pro zpříjemnění slavnostních chvil. Velikonoce mají výhodu v tom,
že dostupná je celá řada materiálu z volné přírody a kromě cibulovin kvetou i první trvalky. Zkuste si
s námi vyrobit jednoduché aranžmá, jehož květinovou ozdobu můžete měnit podle vlastních potřeb.

1.

2.

Z pletiva vystřihněte obdélník o rozměrech
cca 90×30 cm, přeložte ho napůl a vyplňte
mechem. Volné strany „sešijte“ tenkým
drátkem.

Hotový polštář přeložte na tři části tak, aby dvě
vnější části, které budou tvořit stěny tašky, byly
stejně velké. Prostřední část bude tvořit dno.
Polštář přeložte a znovu rozložte, aby vznikl
přehyb a základ tašky zhruba držel tvar.

3.
Změřte si dvě boční části a stejným
způsobem je vytvořte z pletiva
a mechové výplně. Pomocí tenkého
drátku je „přišijte“ k většímu dílu.
Po spojení by taška měla držet tvar
a měla by být stabilní.

Chcete-li, aby ucha tašky
držela tvar jako na našem
obrázku, protáhněte
provazem silnější drátek.

4.

5.

K horní části obou delších stran opět pomocí
drátku připevněte dvě silnější větvičky, k nimž
jste přivázali provaz a vytvořili z něj ucha
tašky. Na závěr vložte dovnitř několik sklenic
naplněných vodou.

Co se může
hodit

Pro dozdobení tašky květinami použijte jakékoliv
druhy ze zahrady, případně i další dekorativní
materiály, větvičky, sisalová vlákna apod.

Pro vaše velikonoční dekorace
a aranžování najdete v našich
zahradnických centrech bohatou
nabídku základních potřeb
i doplňkových ozdob.
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ovoce

Angrešt ´Hinnonmaki Red´
✓ samosprašná, plně mrazuvzdorná
odrůda
✓ plody středně velké s hladkou slupkou
✓ chuť nasládlá, aromatická
✓ sklizeň na přelomu června a července

Červená se, červená…
Není asi nápadnější barva plodů ovocných
druhů než červená. Způsobuje ji rostlinné
barvivo lykopen ze skupiny karotenoidů,
který má výrazné antioxidační účinky
a je považován za lapače radikálů, to
znamená, že mimo jiné zneškodňuje
v těle škodlivé látky. Vybrali jsme pro vás
namátkou nejoblíbenější ovocné druhy,
které rozzáří vaši zahradu a potěší
i vaše chuťové buňky.
Maliník ´Malling Promise´
✓ raná odrůda
✓ dobře snáší chudší půdy, odolný vůči
běžným chorobám
✓ stanoviště na slunci nebo v polostínu
✓ plody středně velké, pevné, sytě růžově
červené, lehce protáhlé
✓ sklízeň od července

28 jaro 2021

Eliška Korbová,
Zahrada Lisý s.r.o.

Věděli jste, že kromě klasických
červených malin existují i odrůdy
se žlutými plody? Jsou stejně
výnosné jako červené a jejich
chuť je výborná.

Rybíz ´Jonkheer van Tets´
✓ velmi raná holandská odrůda
✓ keř vzrůstný, středně hustý
✓ chuť nakyslá, aromatická
✓ dozrává na přelomu června
a července
✓ plodnost střední, pravidelná

Třešeň ´Stella´
✓ samosprašná, tmavá chrupka
✓ dužnina červená, tuhá, šťavnatá
✓ zraje od konce července do poloviny srpna
✓ vhodná do teplejších a středních poloh
✓ k přímému konzumu nebo na další
zpracování

Jahodník ´Mara de Bois´
✓ lesní jahodník
✓ intenzivní aroma
✓ ojedinělá chuť a velký výnos
✓ díky bujnému růstu vhodná
i do závěsných nádob

Text: (red), foto: Dreamstime,

Jabloň ´Topaz´
✓ zimní odrůda jabloně vyšlechtěná v ČR
✓ plody středně velké, slupka tenká, hladká
✓ dužnina nažloutlá, křehká, velmi šťavnatá,
navinule sladká
✓ sklizeň začátkem října, ke konzumaci
v prosinci
✓ vhodná do středních a teplých oblastí
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Drobné ovoce

Kanadská borůvka

(Vaccinium corymbosum)
✓ vyžaduje kyselé půdní prostředí,
pH 3,8–4,5
✓ slunné, maximálně polostinné stanoviště
✓ dostatečná zálivka
✓ na jaře a na podzim přihnojit hnojivem
na borůvky nebo rašeliništní rostliny
✓ vhodnou kombinací raných a pozdních
odrůd lze zajistit sklizeň po celou sezonu
✓ většina nových odrůd je samosprašná, pro
plnou bohatost úrody doporučujeme ale
vysadit vždy více kusů různých odrůd

Borůvky,
kam se podíváš…
30 jaro 2021

Text: Pavel Zavadil, Konifery Žehušice, foto: Heinje Baumschulen a Dreamstime

Kanadské borůvky jsou spolu s jahodami a malinami
aktuálně nejčastěji vysazovanými keři drobného ovoce.
Jsou totiž nejen zdravé, ale i opravdu chutné a zejména
děti je chodí uzobávat zcela dobrovolně. Nasbírat hrnek
borůvek na koláč nebo do knedlíků nezabere moc času,
protože ve srovnání s lesními borůvkami jsou podstatně
větší. Dnešní odrůdy jsou chuťově opravdu zajímavé
a rozhodně nejsou bez chuti a vůně, jako se kdysi
říkávalo o starších odrůdách.

Co se může
hodit
Vyzkoušejte novou odrůdu
borůvky ´Lucky berry´– plodí
čtyři měsíce (od poloviny
června až do října) a je velmi
nenáročná, lze ji pěstovat
i ve větší nádobě.

AGRO
Organominerální
kapalné hnojivo pro
borůvky a brusinky
s dvěma složkami
pro rychlý
i dlouhodobý
účinek.

AGRO Organominerální
hnojivo pro borůvky
a brusinky svým složením
příznivě ovlivňuje vytváření
humusu
v půdě a tím
zvyšuje její
úrodnost.
Působí již
během
několika dnů
po aplikaci.

´Northland´
✓ raná odrůda, jedna z nejvýnosnějších
odrůd
✓ vhodná i do vyšších nadmořských výšek
(do cca 600 m)
✓ spíše menší plody, celkový výnos z keře 7 l
✓ velmi podobná naší lesní borůvce, typické
borůvkové aroma

´Berkeley´
✓ vděčná raná odrůda
✓ velké a chuťově výrazné plody
✓ oproti jiným kultivarům tolerantnější
k těžším půdám

´Spartan´
✓ raná odrůda, plodí do konce července
✓ plody velmi velké, chuťově výrazné
a aromatické
✓ bujný růst, výška kolem dvou metrů
✓ výhony rostou spíše vzpřímeně, lze využít
na jedlý živý plot

´Concord´
✓ středně raná odrůda, zraje do poloviny léta
✓ tolerantnější k těžším půdám
✓ plody velké, velmi chutné, vhodné ke
konzervaci

KRISTALON Borůvky
a rododendron

Jak vysazovat

✓ jáma široká aspoň 40 cm, hluboká 30 cm
(koření mělce)
✓ dno doporučujeme izolovat od okolní
zeminy nevápenným kačírkem nebo
pískem (prevence přemokření)
✓ zcela vyplnit borůvkovým substrátem
nebo rašelinou
✓ nemíchat se zemí z výkopku, borůvky
jsou citlivé na přítomnost vápníku
a chloru
✓ povrch zamulčovat kůrou
✓ velmi vydatně zalít, aby se substrát
prosytil vodou

´Darrow´
✓ pozdní odrůda, dozrává v srpnu až září
✓ znalci ji považují za jednu z nejchutnějších
✓ velmi velké plody, chuť podobná lesním
borůvkám, šťavnatá
✓ výnos z keře kolem 6 l

Ochranné sítě proti ptákům
v různých velikostech
a s různě velkými oky pro
ochranu drobného ovoce.

zelenina

Špargl za odměnu

Chřest neboli lidově řečeno špargl (Asparagus officinalis) u nás nepatří mezi příliš
rozšířené druhy zeleniny, ale například v sousedním Německu nebo ve Francii platí
za vyhledávanou lahůdku. Sezóna prodeje čerstvého chřestu je poměrně krátká (od
poloviny dubna do poloviny června) a jeho pěstování poměrně náročné, nicméně
delikátní jemná chuť stojí alespoň za pokus. A pokud se to podaří, bude odměnou za
snahu trvalé zásobování výhonky, protože chřest roste na jednom místě až dvacet let!

Kde vzít sazenice?
✓ doporučujeme zakoupit sadbu
✓ lze vypěstovat také z výsevu,
ale dopěstování sadby je
poměrně náročné

Co chřest potřebuje?
✓ slunné, před větrem chráněné
stanoviště
✓ velmi pečlivě připravenou
půdu: lehká, propustná až
písčitá, dobře vyhnojená
první rok a druhý rok:
✓ výsadba a zesílení rostlin
✓ pravidelně zalévat, okopávat
a plít
✓ nutné hnojení aspoň dvakrát
za rok
✓ nechat rostliny růst
✓ na podzim zaschlé seříznout
a přihrnout

Pokud nestihnete nadzemní
část včas sklidit, nechte ji
vyrůst a použijte ji jako výplň
do květinových vazeb.
Text: J(red); foto: Dreamstime

třetí rok:
✓ v polovině března nahrnout
půdu 50 cm do výšky i šířky
✓ v případě bělení přikrýt černou
fólií
✓ koncem dubna odhrnout
a sklidit výhony dlouhé asi
30 cm
✓ sklízí se odlomením nebo
speciálním dlouhým nožem
✓ zelený chřest se nepřihrnuje
a nezakrývá, sklízejí se výhony
nad zemí

Silvie Hlavatá
AZ GARDEN, s.r.o.
Pardubice

32 jaro 2021

zelenina

Mochyně peruánská

(Physalis peruviana)
✓ výsev v březnu až dubnu, výsadba
po „zmrzlých“
✓ humózní, hluboká půda s dostatkem
vláhy
✓ lze pěstovat i ve větší nádobě
✓ slunné stanoviště chráněné před
větrem
✓ vzrostlé rostliny vyvazováním
chráníme před rozlomením
✓ průběžně přihnojovat
✓ sklízíme plně vybarvené plody
✓ uchováváme i s měchýřkem v lednici

K čemu je dobrá?

Text: (red); foto: GAP Photos

žuje krevní tlak,
✓ posiluje imunitu, sni
zrak, obsahuje
je
rychle zasytí, zlepšu
ty
an
antioxid
sušení, pro
✓ k přímému konzumu,
kompotů
či
d
elá
rm
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přípravu
mínající
po
při
ť
✓ lehce nakyslá chu
nas
ana
a
jahody

Třešeň Inka

Možná ji znáte také jako angrešt Mysu Dobré naděje nebo jako zlatý angrešt, její správný název
je však mochyně peruánská (Physalis peruviana). Letnička, která dorůstá do podoby keříku,
se pěstuje pro své kulaté žlutohnědé plody zahalené v obalu (lampionku), který je výrazně
dekorativní. S podobným obalem se setkáme také u mochyně židovské (Physalis alkekengi), která
se však pěstuje pouze pro dekoraci a její plody i lampionky jsou červené.
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Sladký křupavý hrách
je stejně oblíbenou
pochoutkou jako třeba
jahody nebo třešně. Jeho
výhodou je ale snadné
pěstování s minimálními
nároky na péči a také to,
že na rozdíl od červeného
ovoce nám ho nesklidí ptáci
dříve, než stačí dozrát. A do
jeho pěstování můžeme
zapojit i děti – vysít
a vypěstovat hrách není
opravdu žádná věda!

Kdy a jak vysévat
✓ od poloviny března do začátku dubna
✓ nenáročný na půdu, ideální lehká
hlinitá
✓ řádky vzdálené 15–30 cm, jednotlivá
zrna vzdálená 5 cm, hloubka 5–7 cm
✓ pro prodloužení sklizně vyséváme
několik odrůd s odlišnou vegetační
dobou, např. velmi raný Oskar, středně
raný Havel nebo Johan a pozdní
Radim
✓ lze také vysévat tutéž odrůdu
v odstupu jednoho až dvou týdnů

Hrášek pro velké
i malé mlsouny
34 jaro 2021

JOHAN SM

SWEET SALOME SM

OSKAR® SM

✓ dřeňový keříčkový, středně raný
✓ 8–10 zrn v lusku
✓ rezistentní k chorobám

✓ keříčkový tyčkový, polopozdní
✓ ploché lusky o délce 10–12 cm

✓ dřeňový keříčkový, velmi raný
✓ lusk dlouhý asi 9 cm, 8–10 zrn
✓ zrno velké, tmavě zelené

TWINSET

CETRIS SM

RADIM SM

✓ dřeňový keříčkový, polopozdní
✓ odrůda vhodná pro skutečné labužníky
✓ zrno drobnější, ale vysoké výnosy
✓ vhodný pro mražení a konzervování

✓ dřeňový keříčkový, pozdní
✓ lusk dlouhý, 8–10 středně velkých zrn

✓ středně pozdní odrůda s větším
zrnem
✓ lusk dlouhý 9 cm
✓ rezistentní k padlí i k fusáriovému
vadnutí

Jak o něj pečovat

Text a foto: ZC s.r.o.

✓ potřebuje oporu, ideální je síť na okurky
✓ za sucha zalévat, zejména v době klíčení

KUDRNÁČ

AMBROSIA

✓ polopozdní odrůda s velkým zrnem
✓ bezlistý, listy přeměněny v úponky
✓ lusk dlouhý, s 8–9 tmavými zrny

✓ cukrový keříčkový, středně raný
✓ k přímé konzumaci, vaření
i k nakládání
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Nejobávanější chorobou při pěstování
rajčat je plíseň bramborová, která kromě
brambor napadá právě i listy, stonky
a plody rajčat. Projevuje se šedozelenými
skvrnami nejčastěji na okrajích listů, které
postupně hnědnou a vadnou. Na plodech
se vyvíjejí zelenohnědé skvrny, které
se rychle rozrůstají a hnědnou. Rozvoj
nemoci podporuje déletrvající vlhké
počasí, mlhy, ovlhčení listů při nevhodné
zálivce a nižší teploty nebo výrazné rozdíly
mezi denní a noční teplotou.
Jak se proti plísni bránit?

✓ výsadba na osluněné a provětrávané stanoviště
✓ nepěstovat rajčata po bramborech nebo
rajčatech
✓ nevysazovat nahusto
✓ zalévat podmokem, ne na listy
✓ při prvních příznacích odstranit napadené listy
a začít s chemickou ochranou

Ing. Peter Gajdoštin
DobraSemena.cz
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Pěstujete svou oblíbenou
odrůdu a bojujete
s plísní? Přidejte
několik rostlin odolných
odrůd, které budou
perfektní alternativou
tehdy, přijde-li opět
deštivý rok.

Vyznačují se vysokou odolností vůči plísni bramborové a plodí až do
podzimu, i pokud je léto vlhké. Chemickou ochranu můžete omezit nebo
i vynechat, a stále budete sklízet zdravá rajčata. Doporučujeme tyto
odrůdy tyčkového rajčate:

CRIMSON CRUSH F1
✓ plody kulovité, větší,
dorůstající až 150 g
✓ dužina šťavnatá a chutná,
s vysokým obsahem lycopenu

COCKTAIL CRUSH F1
✓ plody pravidelně kulovité,
hladké, hmotnost kolem 60 g
✓ výborná chuť i aroma

CONSUELO F1
✓ novinka letošního roku
✓ plody velikosti „koktejlových
rajčat“, hmotnost kolem 40 g
✓ větvené vijany nesou
až 30 plodů

Text a foto: Ing. Peter Gajdoštin, Dobrá semena

Rajčata,
kterým plíseň
neublíží

Vyzkoušejte rezistentní odrůdy

zelenina

Melouny
z balkonu

Cukrový meloun ´Perseus´
✓ maloplodý balkonový
✓ velmi aromatický
✓ nápadná síťovaná struktura

Jednu výhodu stále teplejší léta mají: můžeme
bez problémů pěstovat i velmi teplomilnou
zeleninu, o které bychom si na zahradě ještě
před dvaceti třiceti lety mohli nechat jenom
zdát. Patří mezi ně i meloun (ano, meloun je
zelenina, nikoliv ovoce). Z nabídky jsme vybrali
dva roubované kultivary od každého typu, které
můžete ve větší nádobě vypěstovat i na balkoně.
Co melouny potřebují?

✓ plně osluněné, teplé místo bez průvanu
✓ dobře vyhnojenou půdu, ideálně kompostem
✓ přihnojování například hnojivem na rajčata
✓ vydatnou zálivku v době kvetení

Vodní meloun ´Mini Love´

Text: (red); foto: Volmary

✓ velmi raný balkonový
✓ menší aromatické plody
✓ velmi výnosný
✓ hmotnost plodu 3–5 kg
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nářadí

Dokonale vybaveni na jaro
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Také bojujete v zahradním domku s místem? Pilní zahrádkáři se neobejdou
v průběhu sezony bez různého nářadí, ať už menšího s kratší násadou, nebo
většího, jako jsou hrábě, kypřiče či košťata. Systém QuikFit umožňuje ušetřit
aspoň trochu místa a k vybrané násadě pořídit vyměnitelné koncové nástroje.

Vyberte si násadu

Doplňte ji nástrojem

Co se ještě bude hodit

Text: (red); foto Fiskars a Dreamstime

✓ ergonomicky tvarované rýče,
špičaté i rovné
✓ nůžky na živý plot (doporučujeme
s mechanismem PowerGear
usnadňujícím práci)
✓ rámová, prořezávací či ruční pilka
✓ pákové nůžky na silné větve
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Teplice
Most

✓ zaručená odbornost
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Bakov nad Jizerou

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

Pardubice

Tišnov
České Budějovice
Trhové
Sviny

Zahradnictví Dvořák a syn s.r.o.

Chládek zahradnické centrum s.r.o.

www.dvorakasyn.cz
● Stanová ulice 1998, 415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
● areál zimního stadionu
Rudolická 1700, 434 01 Most
Tel.: 476 100 794

www.zahradnictvi-chladek.cz
● Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.

www.floracz.cz
● Boleslavská 1085,
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194

www.zahradnictvisebrov.cz
● Šebrov 105, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
● Brněnská 154, 666 01 Tišnov
Tel.: 549 412 374
● Nám. Svobody 2, 678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

AZ GARDEN, s.r.o.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

www.azgarden.cz
● Staročernská 200,
530 03 Pardubice –
Černá za Bory
Tel.: 466 616 193

www.zahradnictvilibeznice.cz
● Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844

Zahrada Lisý s.r.o.

www.ferencik.cz
● Generála Píky 729/2,
370 01 České Budějovice
Tel.: 602 779 652
● Žižkovo náměstí 118,
374 01 Trhové Sviny
Tel.: 386 321 471, 602 779 674

FLORA GARDEN s.r.o.

www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221,
Popovice 267 01
Králův Dvůr u Berouna
Tel.: 313 037 357

Zahradnické centrum
FERENČÍK

Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
www.brabeczc.cz
● Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel.: 547 215 066

www.szc.cz

Jarní akce najdete na webových
stránkách jednotlivých členů.

www.katalog-rostlin.cz

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov
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