
Zpravodaj LÉTO 2015  |  č. 82

LEKNÍN 
MŮŽETE 

PĚSTOVAT 
I BEZ JEZÍRKA

PLAMENKA 
JE TRVALKOU 
LETOŠNÍ 
SEZÓNY

OBUJTE SE 

DO 
MODRÉ!
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KVĚTINY

PLAMENKA
je trvalkou letošní sezóny
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A čkoliv několik druhů rodu Phlox, z kterých jsou slo-
ženy dnešní kultivary, je původem ze Severní Ameri-
ky, do Evropy se přihnaly již na začátku 18. století, 

kdy byl Phlox paniculata dovezen z Virginie. V meziváleč-
ném období patřily pak mezi nejpopulárnější trvalky vůbec, 
nabízeny byly v desítkách odrůd každou školkou a největ-
ší producenti se pyšnili celými poli fl oxů. Dnes je kultiva-
rové bohatství spíše omezené, fl oxy se však nadále šlechtí 
v USA, Holandsku, Rusku a dalších zemích.

Jaká je plamenka jako rostlina?
✓ výjimečná rozmanitost barev, výšek, habitů i doby 

kvetení 
✓ barva květů od bílé přes růžovou, lila, fi alovou 

až po modravou
✓ kvete od června do září 
✓ výška 40 – 150 cm 
✓ nejčastější je Phlox paniculata, méně již P. maculata, 

amplifolia, carolina, divaricata (P. x arendsii) 
✓ na nevhodném stanovišti jsou napadány padlím 

a listovými černěmi 

Kde se floxům daří?
Plamenky jsou středně až dlouhověké rostliny, které umí 
dobře zakořenit a poradit si s mnohou nevlídností místa. 
Zejména v podhorských zahrádkách najdeme fl oxy staré 
desítky let v porostech nevídaných průměrů. Ve středních 
polohách netrpí rostliny úpalem a vyšší vzdušná vlhkost 
jim obecně prospívá. Letitá pěstitelská zkušenost ukazuje, 
že důležité je především vyhnout se tzv. podpaření v době 
květu, kdy se v horkých dnech rostlina přehřeje, povadne, 
ztratí dolní listy na trsu a zbytek se sporám padlí snadno 
otevře ke vstupu. Jak se tomu vyhnout? 
✓ předsazením nižšími trvalkami
✓ výsadbou na západní či východní stranu, 

kde je vyloučen polední úpal
✓ kombinací s vysokou travou či jinou solitérní 

perenou či keřem z polední strany

Za horkých letních podvečerů se můžete potkat 
s nevšední vůní. Je známá a nezapomenutelná. 
Předchází magická květenství vysokých floxů, 
jejichž rozetky prvních poupat se v tomto čase 
náhle rozvíjejí. A právě floxy neboli česky 
plamenky jsou trvalkou sezóny 2015.
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Český spolek perenářů

www.pereny.org

trvalkasezony.cz

Phlox je krásná trvalka, která 

zaujme škálou barev. Kromě toho 

je i medonosná - vytváří velké 

množství nektaru.

TOMÁŠ BENEŠ
Zahradnictví 
Dvořák a syn, 
Teplice 

Odborník radí…
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´Europa´

´Miss Pepper´

´Magic Blue´

jsou 
phloxyV n

ašic
h zahradnických centrech

dostupné v mnoha barvách.
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Kdybychom měli jmenovat letní barvy, určitě bychom 
si v první řadě vzpomněli na teplé tóny, třeba žlutou, 
oranžovou či červenou. Přesto jsme pro letní období 
vybrali barvy úplně opačné – chladivou modrou 
a tajemnou fialovou, a několik rostlin, které by určitě 
neměly uniknout vaší pozornosti.  

Obujte se do

BAREV

Hortenzie velkolistá 
(Hydrangea macrophylla Forever&Ever)

✓ skupina nově vyšlechtěných hortenzií, které bohatěji kvetou 
a jsou odolnější vůči mrazu

✓ obrovská květenství kulatých květů

✓ modře kvetou pouze v kyselé půdě s pH5,2 – 5,5

✓ kvete na letošních i dvouletých výhonech 

✓ odstříhávání odkvetlých květů podpoří tvorbu nových

✓ vlhká, ale propustná půda, polostín, slunce jen při trvalé vlhkosti
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Kdybychom měli jmenovat letní barvy, určitě bychom 
si v první řadě vzpomněli na teplé tóny, třeba žlutou, 
oranžovou či červenou. Přesto jsme pro letní období 
vybrali barvy úplně opačné – chladivou modrou 
a tajemnou fialovou, a několik rostlin, které by určitě 

Obujte se do
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ZC Substrát 
pro zahradu 

✓ vyroben ze směsi 
vytříděné světlé 
a tmavé rašeliny

✓ vyrovnané pH, 
obohacen živinami

✓ obsahuje základní 
živiny a stopové 
prvky na šest měsíců

FLORIA 
Krystalické 
hnojivo 
pro modré 
hortenzie 350 g

✓ účinné 
a rychle 
působící 
vodorozpustné 

hnojivo pro všechny druhy hortenzií

✓ obsahuje speciální formu živin, 
která podporuje modré vybarvení květů 
hortenzií

FLORIA 
Krystalické 
hnojivo 
pro hortenzie 
350 g

✓ pro všechny 
druhy hortenzií 
pěstovaných 
v nádobách i na 
záhonech

✓ vysoký obsah 
živin podpoří 

lepší vybarvení květů hortenzií

✓ obsah hořčíku v hnojivu působí 
preventivně proti žloutnutí listů

Rašelina 

✓ čistě přírodní 
původ

✓ vhodná pro 
pěstování 
kyselomilných 
rostlin

Zdraví pro rostliny

Kamejka (Lithodora)

✓ poléhavý, stálezelený polokeřík, 
výška kolem 15 cm

✓ ideální do skalek a koryt 
se skalničkami

✓ pěstuje se také jako letnička pro 
výsadbu do truhlíků

✓ Lithodora diffusa – slunné 
stanoviště, propustná, sušší, kyselá 
půda, zimní kryt

✓ Lithodora oleifolia – vzrůstnější, 
vápenitá, kamenitá zem, zimní kryt
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✓ nenáročná trvalka 
dostupná v mnoha 
rozmanitých odrůdách

✓ ideální rostlina pro 
vlhčí, stinná stanoviště, 
nevysychavé půdy

✓ ozdobná především listem 
– různá velikost, různé 
odstíny zelené, často 
žlutě a bíle panašované

✓ květy podle odrůdy bílé až 
světle modré, zvonkovité, 
nesené na vyšších 
stoncích

✓ láká slimáky

✓ trvalky až polokeře

✓ pro chráněná místa na plném slunci i úpalu

✓ půda sušší, lehká, propustná, 
nesnáší zamokření v zimě

✓ květy nádherně voní, lákají hmyz, 
vhodné na sušení

✓ po odkvětu seříznout asi o třetinu

✓ druh L. stoechas není mrazuvzdorná

Bohyška, funkie (Hosta)

Levandule (Lavandula angustifolia)
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✓ velmi proměnlivý rod, podle druhu růst plazivý, 
polštářovitý nebo trsovitý

✓ barva květů podle druhu od bílé přes růžovou, 
modrou, fialovou až po bordovou

✓ většinou vyhovuje polostinné až stinné stanoviště, 
na slunci bez zálivky vadnou a prosychají

✓ půda běžná, vlhká, v polostínu může být i sušší

Kovová květinová 
lopatka Gardena k sázení 
a přesazování.Záruka 25 let.

Kovadlinkové 
zahradní nůžky 
Gardena Classic 
pro stříhání starších 
dřevnatých větví 
a větviček. 

Dětská souprava potřeb – lopatka, kyblíček, 
konvička, klekačka a rukavice.

Květinové 
vidle 
Gardena pro 
přesazování 
v květinových 
truhlících 
a nádobách. 

Konvička z kvalitního plastu 
od Elho o objemu 1,5 litru.

Pohodlné dámské 
pracovní rukavice pro 
drobné zahradní práce.

Dámské kožené pracovní 
rukavice z jemné kozinky 
od návrhářky 
Laury Ashley.

Praktické pomůcky

Komule, letní šeřík (Buddleja davidii)

Kakost (Geranium) 

✓ polokeř, přes zimu 
často namrzá, ale 
na jaře znovu dobře 
obráží

✓ velké palice květů bílé, 
růžové, modré 
až fialové barvy

✓ květy silně přitahují 
motýly (komuli se 
přezdívá motýlí keř)

✓ stanoviště na plném 
slunci, výživná, 
propustná půda, 
v mokré půdě přes 
zimu uhnije

✓ na jaře seříznout 

Dětská souprava potřeb



TERASA

LEKNÍN
i bez jezírka

T
ex

t:
 M

ar
tin

a 
T

on
ko

vá
, Z

ah
ra

dn
í c

en
tr

um
 F

er
en

čí
k;

 f
o
to

: 
G

A
P

 P
ho

to
s 

Rozhlédněte se po 
kůlnách a půdách 
– lekníny vypadají 

velmi pěkně ve starých 
nádobách a sudech . 

Náš 
TIP

8_9_leknin.indd   18 4.5.15   10:13



T ak zvaným trpasličím leknínům 
stačí k růstu pouze větší nádo-
ba naplněná vodou. Měla by být 

prostorná, spíše široká než vysoká. 
Leknín opatrně vyjměte z květiná-
če, ve kterém jste jej koupili, očistěte 
kořeny a zasaďte ho do prostornější-
ho koše naplněného substrátem pro 
vodní rostliny. Do substrátu přidej-
te jednu tabletu hnojiva pro lekníny 
Nymfavit, které zajistí výživu rostliny 
na celou sezónu. Povrch koše můžete 

Chcete si užívat krásu rozkvetlé hladiny a nemáte 
zahradní jezírko? Nevadí, pěstujte lekníny v nádobě!
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AGRO Substrát 
pro vodní 
rostliny 20 l

Substrát 
s jílovými 
částicemi 
pro pro 
pěstování 
vodních 
a bahenních 
rostlin

Nákupní seznam 
✓ trpasličí leknín

✓ koš na výsadbu leknínu

✓ substrát pro vodní rostliny

✓ větší nádoba

✓ Nymfavit

zasypat štěrkem, aby částečky sub-
strátu nevzlínaly. Leknín ponořte na 
dno nádoby. Nevadí, že jsou listy pod 
vodou, oddenek v krátké době doroste 
na hladinu. Nádobu umístěte na sta-
noviště, kde svítí slunce čtyři až šest 
hodin denně. Budete se těšit z krás-
ných a ušlechtilých květů, které při-
lákají různé druhy živočichů a dost 
možná, že se k vaší vodní mininádržce 
přilétnou napít i ptáci.

Trpasličí leknín

v kultivarech 
´Pygmaea 
Alba´(bílý), 
´Pygmaea 
Helvola´ 
(žlutý), 
´Pygmaea 
Rubra´ 
(červený)  

Koš na lekníny

usnadňuje 
vysazování 
leknínů do 
jezírka a jejich 
opětovné 
vyjímání podle 
potřeby

Nymfavit 
Rosteto 

pomalu 
rozpustné 
hnojivo 
v tabletách 
pro hnojení 
leknínů 

Zpravodaj 9
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Nové obaly Wave Globe vy-
nikají svým perfektním 
designem a kvalitou pro-

vedení. Jsou vyrobeny rotačním 
tvářením plastů, takže na nich 
nenajdete žádný svár. Jsou lehké, 
mrazuvzdorné a jejich barva spo-
lehlivě odolává UV záření. Povrch 
je imitací žuly v několika barev-
ných odstínech. Odtokový otvor ve 
dně zabrání přemokření, zároveň 
ho lze ale uzavřít integrovanou 
zátkou a obal tak použít v interié-
ru. Každý obal má odtokový otvor 
s uzávěrem. Obaly Wave globe ná-
ležitě ozdobí vaše terasy a vytvo-
ří hezkou kulisu kolem posezení 
s přáteli. Sluší jim buxusy nebo 
smíšená osázení.

VLNĚNÍ s Wave Globe 
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Hledáte zajímavé nádoby pro výsadbu rostlin na balkon či terasu? Máte rádi designové 
výrobky a moderní barvy? Pak jsou nádoby Wave Globe určeny právě pro vás!

10_11_wave.indd   11 4.5.15   10:14



Ani nevěstám, které se zhlédly v modré 
nebo fialové barvě a chtěly by si v těchto 
barvách nechat zhotovit kytičky, přízdoby 
nebo vyzdobit svatební tabuli, neřekneme 
ne. V minulých vydáních Zpravodaje 
jsme vám předvedli svatební floristiku 
v bílé, zelené, růžové a červené barvě, 
tentokrát jsou na řadě modrá a fialová. 
Líbí se vám? Nebo máte o výzdobě 
ve slavnostní den jinou představu? 
Pak vám doporučujeme k prohlédnutí 
katalog svatebních kytic a dekorací, 
který je k dispozici ve všech 
centrech našeho Sdružení.  

SVATEBNÍ FLORISTIKA
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fi alové 
a modré – proč ne?

Svatba ve
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ZDRAVÁ KUCHYNĚ

TOP 3

léto 201514

Jaké by to bylo léto bez jahod! Chuť a vůni jahod 
máme neodmyslitelně spojenou se začátkem léta 
a rádi si je užíváme plnými doušky. Kdo si stačil 
vysadit jahody od března do května, může se 
už těšit na marmelády, jahodové knedlíky nebo 
třeba jahodovou zmrzlinu. Ti ostatní musí 
ještě pár týdnů počkat a vysadit jahodník 
v podzimním termínu, od srpna do října. 
Podzimní termín je lepší, protože jahoda 
přes zimu zakoření a na jaře plodí již 
na plný výkon.
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DĚTI
prostě

jahody
milují

Selva 
✓ stáleplodící

✓ pevné, velmi velké plody

✓ bujný růst

Aromas
✓ stáleplodící odrůda odolná 

plísni šedé

✓ velké, tmavě červené plody

✓ sladké, šťavnaté, velmi chutné

Proč koupit sadbu jahod u nás:
✓ nabízíme nejkvalitnější sadbu 

od odborníků z Jahodárny 
Vraňany 

✓ plodí hodně a dlouho (červen 
až říjen) 

✓ kromě nejoblíbenějších odrůd 
nabízíme i novinky (Mara de 
Bois – odrůda do truhlíků 
a nádob – velmi vysoký výnos, 
stáleplodicí)

na plný výkon.na plný výkon.na plný výkon.

Proč koupit sadbu jahod u nás:
✓ nabízíme nejkvalitnější sadbu 

od odborníků z Jahodárny 
Vraňany 

✓ plodí hodně a dlouho (červen 
až říjen) 

✓ kromě nejoblíbenějších odrůd 

Mara de Bois
✓ stáleplodící francouzská odrůda speciálně 

pro truhlíky a závěsné nádoby

✓ silně odnožuje a plodí i na nových odnožích

✓ zraje celoročně

14_15_jedla.indd   14 4.5.15   11:17



Kapalné hnojivo 
s guánem, které 
dodává živiny 
a výrazně aktivuje 
i půdní mikroflóru
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Kapalné hnojivo 
s guánem, které 
dodává živiny 
a výrazně aktivuje 
i půdní mikroflóru

Čistě přírodní 
a vyvážené 

pevné hnojivo

Ať vám rostou!

Postřik k okamžitému 
použití proti škůdcům 

na ovoci a zelenině

Kde pěstovat jahody

✓ klasický záhon

✓ v květináčích či truhlících 

na zábradlí

✓ v nádobách na terasách, 

lodžiích, balkonech

✓ v závěsných květináčích 

a pyramidálních sestavách

✓ na stěnách balkonu či 

terasy (mini garden)

Bez čeho se jahodník neobejde:slunce – bez sluníčka nebudou jahody sladké
voda – bez vody plody nenarostou a nebudou šťavnaté
živiny – hnojíme pouze 
organickými hnojivy 

Náš 
TIP

Vyzkoušejte také:
✓ kynuté knedlíky plněné jahodami

✓ palačinky plněné rozmačkanými 
jahodami

✓ jahody s cukrem a smetanou 

Jahodový sorbet 
✓ 500 g jahod ✓ 150 ml vody
✓ 150 g cukru krupice ✓ 2 bílky 
✓ šťáva z půlky limety

Vodu s cukrem svaříme a necháme 
vychladnout. Pak přidáme 
šťávu z limety, rozmačkané 
jahody a sníh ušlehaný z bílků. 
Dáme do zmrzlinovače nebo 
v nerezové misce do mrazáku 
a každou půlhodinu promícháme. 
Servírujeme ve vychlazených 
sklenkách.

Přípravek 
proti 
slimákům 
vyrobený 
čistě 
z přírodních 
surovin 

Substrát pro 
pěstování 

na záhonech 
i v nádobách 

s hnojivem 
Kristalon na 

šest týdnů

Netkaná textilie 
pro výsadbu 
jahodníku 
s vyřezanými 
otvory pro 
rostliny

14_15_jedla.indd   15 4.5.15   11:17
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Polévka z mladých kopřiv
✓ 500 g mladých výhonků nebo listů 

kopřiv
✓ 4 šalotky
✓ 2 lžíce másla
✓ 1 velká brambora
✓ sůl ✓ pepř
✓ smetana na vaření
✓ zakysaná smetana na ozdobu

Kopřivy opláchneme a třetinu nasekáme 
najemno. V hrnci rozpustíme máslo 
a podusíme na něm šalotku, vmícháme 
celé listy kopřiv a asi minutu dusíme. 
Přidáme bramboru pokrájenou na kostičky 
a litr studené vody. Přidáme sůl a pepř 
podle chuti a vaříme, dokud brambory 
nebudou úplně měkké. Pak polévku 
rozmixujeme, vmícháme nasekané lístky 
kopřiv a zjemníme smetanou. Ozdobíme 
kopečkem zakysané smetany a podáváme 
s pečivem.

Nejlepší jsou mladé výhonky, jedno 

dvě svrchní patra, dolní , tmavší listy 

už nebývají tak jemné a křehké.

Cukety podporují zdraví očí a srdce, detoxikaci 

a odolnost trávicího traktu proti škodlivým 

mikroorganismům .

Recepty
ze zahrady
Recepty
ze zahradyze zahradyze zahradyze zahrady

Rýžový quiche 
s cuketou a bylinkami
✓ 2 hrnky uvařené rýže 
✓ ¼ hrnku strouhaného uzeného 

sýra
✓ 1 hrnek rozdrobeného sýru feta 
✓ 5 vajec
✓ ½ hrnku mléka
✓ 2 hrnky nastrouhané cukety
✓ ¼ hrnku nasekaných bylinek
✓ 2 jarní cibulky nakrájené 

najemno

Smícháme rýži, uzený sýr 
a jedno vejce a důkladně rukama 
prohněteme. Vzniklým těstem 
vyložíme vymazanou nebo pečicím 
papírem vyloženou dortovou formu 
a takto vzniklý korpus zapečeme 
dozlatova v troubě vyhřáté na 250 
stupňů. Jako náplň smícháme čtyři 
vejce, mléko, sýr feta, cuketu, cibuli 
a bylinky. Nalijeme ji na zapečený 
korpus a pečeme asi 35 minut na 
180 stupňů. 
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Letní akce

Chládek – zahradnické centrum
Praha 6

22. – 24.5.2015 

Bylinkový víkend

✓ sortiment bylinek rozšířený o mnoho zajímavých druhů

✓ osazování truhlíků bylinkami na přání zákazníků

✓ bylinkové recepty a míchané nápoje z bylinek  
v naší restauraci

18. – 21.6.2015 Prodejní výstava růží
✓ nabídneme široký sortiment růží od předních evropských 

pěstitelů (Kordes, Austin a další)
✓ poskytneme odborné poradenství v péči o růže a jejich 

pěstování 

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice

23. – 24.5.2015 

Bylinkový víkend
✓ prezentace známých i méně známých bylinek a všeho 

potřebného k jejich pěstování
✓ odborné poradenství k pěstování a využití bylinek
✓ bylinkové speciality

FLORA GARDEN s.r.o.
Bakov nad Jizerou

30.6.2015
Zábavný den - cesta pro děti i dospělé

Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr u Berouna

22. – 24.5.2015 

Bylinkový víkend 
✓ široký sortiment bylinek
✓ čaje a bylinkové limonády
✓ ochutnávka francouzských sýrů
✓ tvořivá dílna pro děti

AZ Garden s.r.o.
Pardubice

23. – 24.5.2015

Bylinkový víkend
✓ voňavé dny s bylinkami
✓ co nevíte o bylinkách
✓ bylinkové ňamky s receptem
✓ trendy v bylinkovém hardware

FLORA GARDEN s.r.o.
Jičín 

16. – 17.5.2015

Bylinkový víkend
✓ prodejní výstava bylinek a výrobků pro jejich pěstování
✓ zdravé a chutné recepty z bylinek
✓ odborné poradenství

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov

23. – 31.5.2015

Bylinkový víkend
✓ široký výběr bylinek
✓ poradenství v pěstování bylinek a jejich použití
✓ ukázky použití bylinek jako okrasných rostlin
✓ bylinkové občerstvení

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů 

(viz poslední strana Zpravodaje)

PoZvánka

2015

v našich zahradnických centrech

13. – 14.6.2015 Jahodový víkend
✓ prodej vraňanských jahod
✓ jahodové dobroty



SUBSTRÁTY

Zahrada

léto 201518

T yto substráty poznáte podle jed-
notného nového designu obalů 
a loga sdružení. Všechny jsou 

vyrobeny ze směsi vytříděné světlé 
a tmavé rašeliny a některé obsahu-
jí také zeolit, minerál, který na sebe 
poutá volné živiny a postupně je uvol-
ňuje pro potřeby rostlin.

Ať vám to

S přihlédnutím k našim dosavadním zkušenostem jsme pro zákazníky 
našich zahradnických center připravili řadu substrátů v nových 
obalech a s novou recepturou.

ZC Substrát pro zahradu
✓ ideální pro přesazování 
květin do květináčů a truhlíků 
na terase, pro mobilní 
zeleň v kontejnerech a na 
výsadbu zeleniny, ovocných 
i okrasných stromů a keřů

✓ udržuje kyprost a optimální 
provzdušnění kořenového 
balu, působí blahodárně na 
rozvoj a růst celé rostliny

✓ urychluje zakořeňování 
a přispívá k zadržování vláhy

✓ má upravené pH a je 
obohacený o živiny na šest 
týdnů růstu
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Pro docílení rovnoměrné 

a především dlouhodobé 

výživy vašich rostlin doporučuji 

při výsadbě přimíchat do našich 

substrátů hnojivo Multicote. Rostliny 

tak budou mít všechny potřebné živiny 

na poměrně dlouhou dobu.

LUKÁŠ CHLADIL
Zahradnické 
centrum Brabec 
s.r.o., Brno – 
Modřice

Odborník radí

ZC Substrát pro balkón
s přídavkem zeolitu
✓ je ideální pro přesazování 
pelargónií a ostatních 
balkónových květin 
náročných na vysoký 
obsah živin

✓ udržuje kyprost a optimální 
provzdušnění kořenového 
balu, má vliv na vyšší tvorbu 
květů letniček

✓ urychluje zakořeňování 
a přispívá k zadržování vláhy

✓ má upravené pH a je 
obohacený o živiny na 
6 týdnů růstu

ZC Substrát pro interiér
✓ pro všechny kvetoucí 
i nekvetoucí pokojové rostliny

✓ s přídavkem zeolitu 

✓ obsahuje kokosovou 
rašelinu a vlákna, která 
mají vliv na nesléhavost, 
v kořenovém balu zvyšují 
vzdušnou kapacitu

✓ je obohacený o živiny 
na šest týdnů růstu

ZC Substrát pro balkón

 udržuje kyprost a optimální 

balu, má vliv na vyšší tvorbu 

Interiér

Dlouhodobě působící 
hnojivo Multicote 
✓ pro všechny druhy rostlin 
pěstovaných na zahradě 
(drobné ovoce, ovocné keře, 
okrasné rostliny a trvalky, 
zeleninu, letničky v truhlících 
a květináčích)

✓ granule povrchově 
obalené speciální 
membránou, která zajistí 
kontrolované uvolňování 
živin do půdy v závislosti na 
teplotě

✓ poskytuje kořenům rostlin 
všechny živiny a stopové 
prvky v takovém množství, 
které jsou schopné 
spotřebovat

✓ lze použít při výsadbě jako 
zdroj základních živin i pro 
přihnojení během vegetace

✓ působí spolehlivě po dobu 
šesti měsíců

 je obohacený o živiny 
na šest týdnů růstu
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vzdušnou kapacitu

✓

na šest týdnů růstu

Balkón



TRÁVNÍK
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Jak předejít špatnému výběru travního osiva

NENÍ 
TRÁVA 
JAKO 

TRÁVA 

Základem pro správné rozhodnutí o výběru travní 
směsi je defi nice představ o budoucím trávníku. 
Protože v našich zahradnických centrech nabízí-

me celou řadu různých travních směsí, měli byste před 
nákupem vědět, jak budete trávník využívat a jak se 
o něj dokážete postarat.
Podle toho pak doporučujeme volit typ travního porosty. 
Vybrat si můžete z celé řady různých travních směsí.

✓ K jakému účelu bude trávník určen (rekreace, 
aktivní pohyb, sport, estetiku, zdroj krmiva)?

✓ Máte možnost pravidelné závlahy?

✓ Jak často můžete trávník sekat?

✓ Bude trávník na slunci, nebo spíše 
ve stínu? 

✓ Jakou kvalitu a jaké pH má půda na zahradě? 
(Optimální kyselost půdy 
pro založení trávníku je pH 5,5–6,5).  

Co byste měli vědět:
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Holá místa v trávníku 

doporučuji dosévat stejnou 

směsí , jaká byla použita při 

jeho zakládání. Vyhnete se tak 

nevyrovnanému růstu a jinému 

zbarvení dosetých míst.

JIŘÍ POKLUDA
Chládek – 
Zahradnické 
centrum, Praha

Odborník radí
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PASTEVNÍ 
✓ porost s využitím pro pastvu 

hospodářských zvířat
✓ obsahuje chutné druhy a odrůdy trav 

a jetelovin
✓ tvoří dostatek zelené hmoty 

s vysokou nutriční hodnotou
✓ snáší sešlapávání a po spasení 

rychle obrůstá

SADOVÁ 
✓ pro zatravnění meziřadí sadů a vinic
✓ nevyžaduje časté sečení
✓ lze mulčovat 

JETELOTRAVNÍ 
✓ pícninářsky výkonná 

bílkovinoglycidová travní směs 
✓ pro přímé zkrmování domácími 

zvířaty

PARKOVÁ 
✓ pro méně zatěžované okrasné 

trávníky parků a zahrad
✓ obsahuje druhy a odrůdy s nižší 

tvorbou zelené hmoty
✓ odolává letním přísuškům

ZAHRADA
✓ dekorativní 
okrasný trávník
✓ vytváří nízký, 
jemnolistý, 
tmavě zelený 
luxusní trávník 

BABY GRASS®

✓ unikátní travní směs s drobnolistým 
jetel bílým

✓ pro zakládání okrasných trávníků 
nejen v zahradách rodinných domů

✓ stálezelený, zátěži 
odolný, hustý trávník, 
který omezuje rozvoj 
plevelů 

✓ šetří náklady na 
závlahu a minerální 
hnojiva

DO STÍNU
✓ pro 
stanoviště, 
jehož světelné 
poměry 
neumožňují 
zdárný růst 
a vývoj jiných 

travních směsí
✓ snáší částečné zastínění 

západních a severních svahů
✓ vhodný pod solitérní dřeviny

DO SUCHA
✓ pro 
stanoviště, 
jehož horší 
vláhové 
podmínky 
neumožňují 
zdárný růst 
a vývoj jiných 

travních směsí
✓ vyvíjí se pomaleji 

(20–40 dnů)
✓ dobře přečkává krátkodobé 

přísušky 
✓ snáší i mírnou zátěž

GOLF/
GOLFOVÁ
✓ reprezenta- 
tivní trávník 
anglického typu
✓ jemný, 
hustý, sytě 
zelený trávník 
s kobercovým 
efektem

✓ vyžaduje intenzivní péči, časté 
sečení, vyrovnanou výživu 
a dostatečnou závlahu

HŘIŠTNÍ 
✓ pro sportovní 
areály a plochy 
využívané 
k aktivní 
rekreaci
✓ odolný zátěži 
a sešlapávání – 

rychle regeneruje
✓ vyžaduje časté sečení, hnojení 

a zavlažování
doporučujeme okolo rodinných 

domů, kde bude trávník 
aktivně zatěžovaný pohybem 

LUČNÍ 
✓ pro 
zakládání 
víceletých 
travních 
porostů 
určených 
přednostně pro 
produkci sena

✓ obsahuje druhy a odrůdy 
s vyšší tvorbou zelené hmoty 

✓ příměs jetele

OBNOVA®

✓ k dosetí 
a rychlé 
regeneraci 
poškozených 
a zničených 
míst v dříve 
založených 
trávnících 

✓ rychlé oživení vašeho trávníku 
s následným plným zapojením

STANDARD 
✓ k rychlému 
ozelenění 
méně 
významných 
travních ploch
✓ rychlý 
počáteční růst
✓ rychlé 
zapojení 
porostu, 
který vytváří 

příznivé mikroklima pro vývoj 
vytrvalejších travních druhů

Novinka

Zpravodaj 21
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PĚSTOVÁNÍ
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MYKORHIZA
není obyčejná houba

Rostliny vyžadují naši péči a všichni očekáváme, že naše námaha bude odměněna 
v podobě lepšího růstu rostlin, bohatšího kvetení a vyšší úrody. V našem úsilí o krásné 
a zdravé rostliny máme velkého pomocníka v podobě mykorhizních hub. 

Symbivit – 
univerzální 
směs 
mykorhizních 
hub pro 
listnaté 
stromy, keře 
a zeleninu

Symbivit 
na rajčata – 
speciální směs 
mykorhizních 
hub pro 
plodovou 
zeleninu

Náš 
TIP

Symbivit 
muškát – 
speciální 
směs 
mykorhizních 
hub pro 
balkonové 
rostliny

Co je mykorhiza?

✓ půdní houby, které vypadají jako nepatrná 
vlákna, pouhým okem neviditelná

✓ napojují se na kořeny rostlin, rozrůstají se 
a tvoří hustou síť

✓ mykorhizní vlákna dosáhnou i tam, kam se 
kořeny rostlin nedostanou

✓ rostliny dostávají těmito vlákny větší příděl 
živin a vody a naopak rostliny dodávají 
houbám stavební látky získané fotosyntézou

V čem je mykorhiza prospěšná?

✓ při výsadbě pomáhá rostlinám lépe zakořenit  
✓ aktivně doplňuje rostlinám živiny
✓ rozšiřuje kořenový systém rostliny
✓ zásobuje rostliny vodou a živinami 
✓ zvyšuje obsahy vitamínů v plodech
✓ pomáhá rostlinám růst i v nepříznivých 

podmínkách a chudých půdách
✓ omezuje příznaky nepříznivých povětrnostních 

vlivů na rostliny

22_23_houby.indd   22 4.5.15   10:37
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není obyčejná houba

Plantasorb – 
pro udržování 
vody v půdě 
a její uvolnění 
pro potřeby 
rostlin 

Přisypte zeminu, důkladně 
přimáčkněte a zalijte.

Pro výsadbu rajčat, paprik 
a další plodové zeleniny použijte 
Symbivit Rajčata a papriky.

Srovnání kořenového systému rostliny 
neošetřené (vlevo) a ošetřené (pravo) 
mykorhizními houbami

Zvolte si vhodný produkt 
s mykorhizou podle druhu 
vysazovaných rostlin.

Přípravek nasypte do 
výsadbové jamky v nádobě 
nebo ve volné půdě.

Rostlinu vyjměte z nádoby a vysaďte 
ji tak, aby se její kořeny přímo 
dotýkaly přípravku v jamce.

Jak na to 

 Princip fungování mykorhizy

Rhodovit – 
směs hub pro 
kyselomilné 
rostliny 
jako jsou 
rhododendrony, 
azalky aj.

Ectovit 
– směs 
mykorhizních 
hub vhodná 
pro jehličnaté 
stromy 
a bonsaje

Zpravodaj 23
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VÝŽIVA

Kapalná
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Každý průměrně zdatný zahradník ví, 
že bez výživy se rostliny neobejdou 
– ať už rostou v bytě, na terase nebo 
v záhonech. Vyznat se v obrovské 
nabídce hnojiv a podpůrných 
přípravků je stejně složité jako vybrat 
si například auto. Chybu můžete 
udělat snadno, třeba když budete 
hnojivem na balkonovky přihnojovat 
pokojové rostliny nebo když jim 
dopřejete několikanásobnou dávku…

Pro snadnější orientaci jsme pro vás roz-
dělili hnojiva do několika skupin – i když 
naše dělení není žádné dogma, můžete si 

udělat alespoň hrubou představu o tom, z čeho 
je možné vybírat. Ke každé skupině jsme vybra-
li naše favority; až k nám ale přijdete na nákup, 
rádi vám představíme všechny ostatní výrobky, 
které se na tuto dvoustránku nevešly.

(Ne) POHNOJTE    TO!

ZC Kapalné hnojivo pro balkónové 
rostliny 1l

✓ podporuje zdravý růst a bohaté kvetení

✓ k přihnojování muškátů, begónií a ostatních 
balkonových květin 

✓ obsahuje stopové prvky Cu, Mn, Fe, Zn, Mo

FLORIA Hnojivo pro pokojové rostliny 
s účinky na mušky smutnice 0,5l

✓ speciální plnohodnotné hnojivo pro 
všechny druhy pokojových rostlin

✓ obsahuje unikátní aromatické látky, 
které účinkují na mušky smutnice

✓ působí také proti tvorbě nevzhledných 
plísní na povrchu substrátu a provoní 
interiér pomerančem

KRISTALON Plod 
a květ 0,5 kg

✓ podporuje vyšší 
násadu a vybarvení 
květů a plodů

✓ obsah hořčíku 
a stopových prvků 
zamezuje žloutnutí listů

✓ univerzální použití 
– ovoce, zelenina, 
okrasné rostliny včetně 
balkónových, ovocné 
stromy a keře, vinná 
réva atd.

Krystalická

FLORIA Krystalické hnojivo 
pro muškáty a jiné balkonové 
květiny 350 g

✓ zásobuje rostliny všemi 
důležitými živinami a mikroprvky 
v takovém poměru, který 
splňuje nároky 
všech druhů 
balkónových 
rostlin

✓ pro muškáty 
i ostatní 
balkónové 
rostliny  

24_25_hnojiva.indd   24 4.5.15   10:21



Přírodní Minerální
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(Ne) POHNOJTE    TO! FLORIA Listová výživa pro 
orchideje 500 ml

✓ podporuje zdravý, silný růst 
a bohaté kvetení orchidejí

✓ zajistí rostlině okamžitý 
příjem živin

✓ obsahuje smáčedlo, které 
napomáhá k lepšímu pokrytí 
listové plochy výživou

FLORIA Listová výživa pro 
zelené rostliny a palmy 300 ml

✓ obsahuje živiny ve snadno 
přijatelné formě 

✓ smáčedlo napomáhá 
k lepšímu pokrytí listové 
plochy výživou

✓ obsahuje mikroprvky pro 
vitální růst

KRISTALON GOLD 0,5 kg

✓ 75 % fosforu ve zvláštní formě 
polyfosfátů SUPER P – pro 
rostliny přijatelnější a účinnější

✓ udržuje rostliny stále 
v intenzivním růstu, lepší 
a zdravější kořenový systém 
i celkový stav rostlin, bohatší 
kvetení a více plodů, zamezuje 
žloutnutí listů

✓ univerzální použití 

FLORIA Trávníkové hnojivo 
JARO–LÉTO 2,5  kg

✓ pro základní hnojení 
i přihnojování stávajících nebo 
nově založených travnatých 
ploch

✓ živiny jsou ve snadno přijatelné 
formě a trávník tak rychle reaguje 
na přihnojení

✓ podporuje silný a zdravý růst 
trávníku, čímž potlačuje šíření 
mechu a plevele

NATURA Organické kapalné hnojivo 
pro celou zahradu 1 l

✓ univerzální organické hnojivo pro 
přihnojování zeleniny, ovoce, révy, 
keřů, stromů a okrasných rostlin 
doma i na zahradě

✓ aplikace ke kořenové zóně rostlin 
i postřikem na list, ideální do 
kapkové závlahy

✓ cca 50 % dusíku rostliny přijímají 
během prvních dvou týdnů, zbytek 
v průběhu dalších 2-4 týdnů

✓ organické látky stimulují biologickou 
aktivitu půdy

VITALITY Komplex Muškát 
a surfinie 

✓ vyšší obsah přírodních enzymů 

✓ posiluje imunitu a preventivně chrání 
před savými a žravými škůdci

✓ bohatý na huminové a fulvinové 
kyseliny – zdroj důležitého humusu 
pro vyčerpanou půdu

✓ zvýší násadu a množství květů na 
rostlinách a zvýrazní jejich barevnost 

FLORIA Tyčinkové univerzální hnojivo 
s guánem 

✓ pro všechny druhy rostlin doma i na balkoně 
dodává do substrátu organickou hmotu 
a přírodní hnojivo guáno

✓ podporuje tvorbu nových kořenů a zdravý 
růst rostlin

✓ zajišťuje rostlinám bohatší kvetení a krásné 
vybarvení květů

Pro okamžitý účinek

ZC Dlouhodobě působící hnojivo Multicote 500 g

✓ pro všechny druhy rostlin pěstovaných na 
zahradě (drobné ovoce, ovocné keře, okrasné 
rostliny a trvalky, zeleninu, letničky 

v truhlících a květináčích)

✓ granule povrchově obalené speciální 
membránou, která zajistí kontrolované 
uvolňování živin do půdy v závislosti 
na teplotě

✓ poskytuje kořenům rostlin všechny živiny 
a stopové prvky v takovém množství, 
které jsou schopné spotřebovat

✓ působí spolehlivě po dobu šesti měsíců

Zpravodaj 25

Dlouhodobě působící
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BALKON
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Zajímavostí v nabídce našich zahradnických center jsou speciální 
truhlíky na pěstování květin určené pro zavěšení na balkonové zábradlí.

ZÁBRADLÍ
Nechte rozkvést 
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Vyrobena 
z kvalitního 

plastu 
odolného 
vůči UV 
záření

Bezpečný 
a stabilní 

díky silným 
fixátorům

Univerzální 
systém uchycení 

na zábradlí až 
do šíře 6 cm

Jednoduchá 
instalace

Pojistka proti 
posunutí 

a převrácení

Šířka 60 nebo 
30 cm

CORSICA FLOWER BRIDGE

26_27_corsica.indd   27 4.5.15   10:35



ZVÍŘATA

Z atímco kočky nebo fretky vyu-
žijí podestýlku pouze k vykoná-
ní potřeby v kočičích toaletách, 

králíčci a hlodavci na podestýlce stráví 
v podstatě celý svůj život a jsou s ní 
stále v kontaktu. 
Funkční ekologické podestýlky čes-
kého výrobce Asan maximálně pohl-
cují pachy a vlhkost, jsou bezprašné 

léto 201528

Podestýlky z našich 

zahradnických center si 

vaši mazlíčci zamilují . 

a snadno se zlikvidují spláchnutím 
do toalety nebo kompostováním. Jsou 
lehké, takže s nimi mohou snadno ma-
nipulovat i děti, které se často o maz-
líčky starají.  
Podestýlky Asan respektují specifi c-
ké potřeby mazlíčků – jsou k dostání 
v řadě CAT speciálně pro kočky a fret-
ky, v řadě PET pro malá domácí zvířata. 

USTELTE
svým mazlíčkům
Podestýlky hrají v životě zvířat velmi důležitou roli nejen 
ze zdravotního hlediska, ale i pro celkovou pohodu 
a kondici. Správná podestýlka má poskytovat komfort 
jak zvířeti, tak jeho chovateli.

Podestýlky z našich 

Asan Cat Fresh Blue 
✓ Fresh Power pro okamžitou 

neutralizaci pachů 
✓ efektivní v pohlcování 

vlhkosti
✓ pro jednu kočku vydrží 

balení na jeden měsíc  

Asan Petit 
✓ domeček a podestýlka 
✓ malé granule na míru drobným 

hlodavcům 
✓ Odour Control proti zápachu 
✓ jedno balení vystačí pro jednoho 

křečka na 60 dní 

Asan Pet Aloe 
✓ s extraktem 

Aloe Vera 
pro zdraví 
a komfort 
zvířat

Asan Cat Pure
✓ Lopur 

pachový 
zámek 
dokonale 
uzavře pachy

Asan Pet Silver
✓ podestýlka 

s koloidním 
stříbrem 

✓ účinek Ag+ 
je dokonalou 
zbraní proti 
bakteriím 

✓ výměna 
jednou 
za týden  

Kvalitní podestýlka 
✓ dokonale absorbuje vlhkost

✓ dobře pohlcuje pachy

✓ nepráší

✓ je lehká

✓ snadno se zlikviduje

✓ neškodí zdraví zvířete 
ani rodině chovatele
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Pomozte nám, abychom vám poskytli ještě lepší služby. 
Vyplněním dotazníku se zařadíte do slosování o dárkové 
poukázky v celkové hodnotě 54 000 Kč.

Zahradnické centrum
Uveďte, které zahradnické centrum navštěvujete.

AZ Garden, Pardubice �
Chládek Zahradnické centrum, Praha �
Brabec Zahradnické centrum, Modřice �
Zahrada Lisý, Králův Dvůr �
Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice, Most �
Zahradnictví Líbeznice, Líbeznice �
Flora Garden, Bakov nad Jizerou, Jičín �
Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov, Blansko, Tišnov �
Zahradnické centrum Ferenčík, 
České Budějovice, Trhové Sviny �

Co Vám u nás chybí?
Uveďte v několika slovech.

Jak hodnotíte služby v zahradnickém centru?
Ohodnoťte známkami jako ve škole vybrané zahradnické 
centrum (zakroužkujte).

Kvalita rostlin 1          2          3          4          5

Přinášení trendů 1          2          3          4          5

Šíře sortimentu 1          2          3          4          5

Poměr cena 
a kvalita zboží 1          2          3          4          5

Úroveň personálu 1          2          3          4          5

Časopis Zpravodaj
Čtete časopis Zpravodaj?             Ano  �          Ne  �
Pokud ano, co oceňujete nejvíce:
Zahradnické odborné články �

Informace o nabízeném zboží �

Inspirace pro domov a zahradu �

Co Vám chybí ve Zpravodaji?
Uveďte v několika slovech

Kontaktní údaje
Vyplňte prosím následující údaje, abychom Vás 
mohli zařadit do slosování. Poukázka bude 
zaslána v případě výhry doporučeně na Vaši 
uvedenou adresu.

E-mail

 

Jméno     

Ulice  

Město  

PSČ  

Pohlaví Muž  � Žena  � 

Věková skupina

16-24  �        25-34  �   35-44  �   

45-60  �   61 a více  �

Anketa

Kontaktní údaje

Anketa

Děkujeme Vám za Váš čas a spolupráci.

Sdružení zahradnických center

Vyplněný dotazník vhoďte do sběrných boxů 
v zahradnických center, nebo nám jej zašlete 
poštou (adresy najdete na zadní straně 
Zpravodaje).

�

Zahradnická centra, která jsou členy Sdružení zahradnických 
center, se neustále snaží zvyšovat svou péči o zákazníka 
a neustále přezkoumávají standardy kvality a služeb.

Tento průzkum je navržen tak, aby získal informace o tom, jak jste 
spokojeni s naší současnou úrovní služeb a kvalitou zboží, a záro-
veň jaké vylepšení byste chtěli zavést v budoucnu. Prosím věnujte 
nám několik minut, abyste nám pomohli vylepšit tento servis.

Jako výraz poděkování budete zařazeni do slosování 
o dárkové poukázky v celkové hodnotě 54 000 Kč. 
Slosování o poukázky v hodnotě 3000 Kč, 2000 Kč 
a 1000 Kč proběhne u každého člena Sdružení zvlášť.

Dotazník můžete také vyplnit na 
http://www.szc.cz/anketa/, kde také naleznete podrobné 
podmínky a pravidla.
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Na listech rybízu 
se objevují fi alové 
puchýře a listy jsou celé 
pokroucené. O jakou 
chorobu jde a co na 
ni použít?
Objevíte-li na listech rybízu 
nebo někdy i angreštu fialové 
puchýře, podívejte se na 
spodní stranu listů. Jistě tam 
naleznete kolonii mšic, které 
budou sát rostlinné šťávy. 
Rybíz na to právě reaguje 
tím, že mu listy změní barvu 
a skroutí 
se. Pomůže 
vám postřik 
přípravkem 
Calypso AL, 
který se 
používá 
nejen na 
ošetření 
rybízu, ale 
i na savé 
a žravé 
škůdce 
v zeleninách 
a ovocných 
dřevinách.

Na listech fl oxů se objevil bílý povlak a rostliny vypadají jakoby ojíněné? Co s tím?
Nejspíše se jedná o napadení 
padlím. Tato choroba se objevuje za teplého a suchého počasí 
na velkém množství okrasných 
rostlin, ale například i na 
okurkách. Listy vypadají jakoby 
posypané moukou. Na okrasné 
rostliny můžete použít nový 
přípravek Folicur AL, který 
je již naředěný a připravený 
k okamžitému použití. Rostliny 
na něj velice dobře reagují 
a dokáže významně omezit výskyt i dalších listových skvrnitostí.

Každý rok se snažím dopěstovat rajčata, ale vždycky je 
napadne plíseň. Můžete mi poradit, jak a kdy rajčata ošetřit?
Pokud chcete udržet rajčata co nejdéle, musíte si zvolit odpovídající 
ošetření kvalitním přípravkem. Je-li na začátku vegetace deštivo 
a teplo, použijte na první ošetření například Kuprikol, ale pouze 
jednou, častější používání prodlužuje dobu zrání plodů. Následně je 
ideální použít některý ze systémových fungicidů, který ochrání 
po postřiku i nové přírůstky a má krátkou ochrannou lhůtu, například 
Ridomil Gold nebo Ortiva. Tyto přípravky můžete použít i v době, 
kdy jsou na keříku již plody a zaregistrujete začátek napadení. 
Dokážou toto napadení částečně i zastavit a potlačit.

Pomůžeme vám tady!

Ve skleníku bojujeme často se sviluškou. 

Máme na paprikách a okurkách drobné 

pavučinky a rostliny celkově neprospívají.

Skleníky jsou pro svilušku ideálním prostředím, 

je v nich relativně sucho a teplo. Pokud proti 

ní nezasáhnete včas, dokáže se intenzivně 

rozmnožit a zlikvidovat 

celou úrodu. Velice 

vhodným přípravkem proti 

sviluškám v zeleninách 

je přípravek Vertimec. 

Působí dlouhodobě a na 

různá vývojová stádia 

svilušek a výtečně 

funguje i na třásněnku 

v okrasných rostlinách. 

Ve skleníku stačí většinou 

jeden postřik v sezóně. T
ex

t 
a 

fo
to

: 
Z

C
 J

in
dř

ic
hů

v 
H

ra
de

c

Nevíte si rady? 

30_31_poradna.indd   30 4.5.15   10:24



Zpravodaj 3131Zpravodaj

Byl jsem dnes v zahradnickém 
centru a zjistil jsem, že 
prodáváte několik druhů 
přípravku Roundup. Jaký je 
v nich rozdíl?
Dnes se můžete setkat s několika 

druhy přípravku Roundup. 

Všechny druhy ale mají stejnou 

účinnou látku, 
jen se používají 
pro trochu jiné 
účely. Základem 

je Roundup Aktiv 

– koncentrát, 
který si ředíte 
podle potřeby 
a provádíte s ním 

likvidaci úporných 

plevelů. Můžete si 

zvolit koncentraci 

podle vytrvalosti plevele. 

Dalším typem 
je Roundup 
Express, 
již naředěný 
přípravek 
k okamžitému 
použití. 
Obsahuje 
přidané látky, 
díky nimž 
plevele již 
šest hodin po 
ošetření hynou 
a vy je můžete 
z pozemku 
odstranit. Express se používá 

hlavně na méně úporné plevele 

například v dlažbě, kolem plotu 

nebo na cestičkách. 

Poslední formou 

je Roundup Gel. 

Tento výrobek 
také likviduje 
úporné plevele, 
ale dá se použít 

například při pletí 

skalky, pod rybíz 

nebo angrešt. 
Je primárně 
určen k bodové 
dotykové aplikaci 

na konkrétní plevelnou rostlinu, 

kterou bezpečně zlikviduje.

Každý rok máme na jablcích nevzhledné strupy a skvrny a dlouho nevydrží. Dá se s tím něco dělat, nebo máme jabloň porazit?
Není třeba hned přistupovat k tak 
razantnímu řešení jako je kácet vzrostlý 
strom. Jedná se nejspíše o strupovitost 
jádrovin. Stromy proti této chorobě 
ošetřujeme v době, kdy se na drobných 
plodech objevuje malé červené líčko 
přípravky proti strupovitosti, jako je například Zato nebo Discus. Oba tyto přípravky mají i vedlejší účinky na padlí na jádrovinách, které se může objevit později. V této době je také vhodné aplikovat hnojivo Wuxal 
Kalcium proti hořké pihovitosti jabloní. 
Provedeme-li alespoň tři postřiky Wuxalem v rozmezí tří týdnů, perfektně nám vyzraje slupka a jablka budou mít dlouhou skladovatelnost. 

V trávníku nám rostou různé plevele, 
jak proti nim účinně bojovat?
Pokud máte udržovaný trávník a plevele 
se vyskytují jen na několika málo 
místech, stačí vám bodové ošetření 
postižených míst naředěným přípravkem 
Weedex rozprašovač. Obejdete 
postižená místa a postříkáte plevele 
pomocí rozprašovače. Jestliže je trávník 
zaplevelený více a bude třeba ošetřit 
celou plochu, doporučujeme Weedex 
koncentrát nebo také například 
přípravek Bofix. Ošetření provádějte 
navečer nebo brzy ráno a dokud postřik 
na ošetřených místech nezaschne, 
nepouštějte na ně domácí zvířata.
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Máme na zahradě spousty 
mravenců, dá se proti nim 
nějak úspěšně bojovat?
Mravenci na zahradě jsou pro 
některé rostliny opravdovou 
pohromou. Nejen že si často 
staví svá hnízda v květináčích, 
ale intenzivně na rostliny zanášejí 
mšice. Tento problém pomůže vyřešit přípravek Substral na mravence. Přípravek sypeme na místa, kde se mravenci vyskytují, případně můžeme udělat i roztok a zalít tímto roztokem celé mraveniště. 
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Zahradnictví Dvořák a syn
www.dvorakasyn.cz
� Stanová ulice, 415 01 Teplice
 Tel.: 417 539 930
� areál zimního stadionu
 Rudolická 1700, 434 01 Most
 Tel.: 476 100 794

Chládek – zahradnické centrum
www.zahradnicke–centrum.cz
� Střešovická 47, 162 00 Praha 6
 Tel.: 235 351 032

FLORA GARDEN s.r.o.
www.fl oracz.cz
� Boleslavská 1085
 294 01 Bakov nad Jizerou
 Tel.: 326 781 194
� Hradecká ulice 1145, 

506 01 Jičín, Tel.: 493 592 942

Zahrada Lisý s.r.o.
www.zahradalisy.cz
� Bohumila Hájka 221 
 Popovice
 267 01 Králův Dvůr u Berouna
 Tel.: 311 638 063

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
www.zahradnictvilibeznice.cz
� Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
 Tel.: 283 981 844

AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
� Staročernská 200
 530 03 Pardubice – Černá za Bory
 Tel.: 466 616 193

Zahradnické centrum 
FERENČÍK 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

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

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
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

Sdružení zahradnických center, skupina 
českých spolupracujících zahradnických fi rem

Jičín
Most Bakov nad Jizerou

České Budějovice

Líbeznice

Pardubice

Trhové 
Sviny

Blansko
Šebrov

Praha

Tišnov

Brno

Králův Dvůr

Modřice

Teplice

®

 Popovice
 267 01 Králův Dvůr u Berouna
 Tel.: 311 638 063

Zahradnické centrum 
FERENČÍK 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

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

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
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

www.szc.cz  www.katalog-rostlin.cz

� zaručená odbornost                 
� nejvyšší kvalita
� česká tradice
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