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S netřeSkem do domu 
netřískne

Zahrada  
na venkově

Vyberte si správný ibišek
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– letní šeřík
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Mohlo by se zdát, že venkovská 
zahrada žádná pravidla nemá. Přece jen 
vznikala primárně kolem venkovských 
usedlostí, jejichž obyvatelé měli 
plné ruce práce spíše s obstaráním 
základní obživy než vymýšlením 
něčeho na okrasu. Přesto se zejména 
na konci 19. století formoval zejména 
v anglii jednoznačný trend prosazující 
návrat k výsadbě v neformálním stylu 
odvozený z romantické tradice. 

Pro venkovské zahrady je typická bujnost a  pestrost – ve veli-
kostech, barvách, tvarech i prvcích. Najít rovnováhu mezi tako-
vou směsí a neorganizovaným chaosem bývá těžké. Přidá-li se 

k tomu absence jakékoliv výchovy k estetičnu, jejímž důsledkem je 
nedostatek vkusu, může vzniknout kompozice připomínající spíše 
rumiště. Kde hledat inspiraci? Chtělo by se říci, že nejlépe brouzdá-
ním po internetových stránkách anglických zahrad, ale prosté ko-
pírování by bylo samoúčelné a  pro naše prostředí nevhodné. Spí-
še pozorujme vztahy a souvislosti – jak propojit zeleninový záhon 
s květinovým, kde mají své místo luční květiny a kde střižený tráv-
ník, jak využít starou plechovou vanu, kterou nám je líto vyhodit, na 
co se posadit a co dát do vázy. A samozřejmě nesmí chybět hospo-
dářská část, třeba s hejnem slepic a pár králíky. Propojit to všechno 
dohromady není jednoduché, ale krása zahradničení spočívá v hle-
dání cest a zkoušení – rostlin, kompozic, kombinací a materiálů. Za-
hrada na venkově je pro to místem lepším než kdekoliv jinde.
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eVšechno, čeho bylo mnoho, přebývalo nebo už se prostě nesnědlo, 

se uchovalo na zimu. Kdo by si nevzpomněl na babiččinu komoru 
plnou kompotů, džemů, čalamád, prostě zavařenin. Kouzlo domácí 
konzervace ovoce i zeleniny znovu objevujeme a v našich zahrad-
nických centrech pro vás máme i nabídku potřeb pro zavařování.

Prolínání užitkové a okrasné funkce, záhony zeleniny kom-
binované s výsadbami květin – to je ideál anglického ven-
kova, jedna z  forem venkovské zahrady (cottage garden). 
Ležérnost a  nedbalá elegance ale nesmí přerůst v  nekon-
trolovaný chaos, vše musí být uměřené a „jakoby“ přiroze-
né. Své místo tu mají doplňky, na nichž zahlodal zub času.

Cottage garden

Čerstvá ředkvička, právě dozrálá jahoda, maliny pro-
růstající plotem od sousedů, nakyslé kuličky rybízu 
nebo křupavý angrešt – procházka venkovskou zahra-
dou by měla být v létě koncertem chutí. Děti přirozeně 
pochopí, že ovoce a zelenina se nekupují jen v super-
marketech, ale dají se také vypěstovat na zahradě.

Na venkovských dvorech a před domy se často vysazoval domovní strom 
– velikán symbolizující vděčnost, sílu a plodnost, zajišťující dostatek chla-
divého stínu, chránící stavení před deštěm a větrem, ale také bránící šíře-
ní případného požáru. Další praktický význam měly ořešáky – nejen kvůli 
svým plodům, ale také pro schopnost odpuzovat hmyz. Lípa zase poskyto-
vala květy na léčivý čaj.

Domovní strom

Zavařit, naložit, 
zakonzervovat

Ráj pro mlsné jazýčky
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Vytrvalé květiny tvoří přirozený 
doplněk letničkám a zelenině. Ven-
kov se bez nich neobejde, potěší 
oko, přiláká včely, ve váze ozdobí 
stůl. Tradičních trvalek z  venkov-
ských zahrad známe spoustu, na-
mátkou kopretiny, denivky, kosat-
ce, astry, pivoňky… ale znáte třeba 
dračík (Penstemon)? Český spolek 

perenářů jej letos zvolil trval-
kou roku a my vám ho v na-
šich prodejnách nabídneme 
v několika kultivarech.

Dříve se prý podle velikosti hromady hnoje na dvoře posu-
zovala zámožnost sedláka – čím větší kopa hnoje, tím více 
dobytka a  více peněz. Dnes fungují jiná měřítka, ale pro 
hnojení venkovské zahrady nic tradičnějšího než hnůj do-
mácích zvířat není. Máme to ale pohodlnější – granulované 
hnoje jsou čisté a práce s nimi je pohodlná.

Růže s  jejich plnou vůní a svěží zelení jsou oporou venkovské za-
hrady. Jako to nejlepší ze zahrady se často vysazovaly do předza-
hrádek, prostorotvornou funkci měla loubí porostlá popínavými 
růžemi. Samozřejmě vždy v doprovodu dalších trvalek, s nimiž pak 
tvořily dokonalou kompozici ve váze.

Pravé venkovské

Prostor pro královnu

Plot jen symbolický

Bez trvalek to nejde

Oplocení mívalo na venkově vždy především praktický 
význam – chránilo rostliny v užitkové zahradě před do-
mácími i divokými zvířaty a bránilo mechanické-
mu poškození. Stavělo se z toho, co bylo všude 
po ruce a bylo skoro zadarmo – dřevo. Tak by 
to mělo být i  dnes, ať už ve formě planěk, 
proutí nebo jen tyčoviny.
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Terasa

Ustelte si stylově 

léto 20216

Nemáme teď na mysli lůžkoviny do vaší ložnice, ale vybavení pro pohodlný odpočinek na 
balkoně nebo na terase. I kvalitní nábytek totiž při delším sezení tak trochu tlačí, proto je 
třeba vybavit ho polstrováním – měkkým, tvárným a dostatečně odolným, prostě takovým, 
do kterého bude radost usednout nebo ulehnout. v našich zahradnických centrech najdete 
právě teď nabídku venkovního textilu pro zahradní nábytek i paletové sezení.
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Nechce se vám investovat  
do zahradního nábytku? 
Vyrobte si vlastní z palet! 
Je variabilní, jednoduchý 
a zvládne ho vyrobit  
skoro každý. 

Jak vybrat polstrování 
pro paletové sezení

Zpravodaj 7

voděodolnost
Paletové matrace jsou objemné, a proto  
může vzniknout problém s jejich manipulací. 
Pokud ale vyberete materiál, který snese lehký 
až středně silný déšť, nemusíte je uklízet. 
Barevná stálost
Materiál s UV ochranou zajistí, že design 
a barvy zůstanou i několik let stejně barevné.
Design
Doporučujeme dát přednost jednobarevným 
matracím a doplnit je barevnými polštáři, 
které přinesou hravost a lze je obměňovat 
podle ročního období.
Čistitelnost
Snímatelné potahy, které lze prát, zajistí 
vyšší komfort čistoty. Odnímatelné potahy 
polštářů se nejlépe perou ručně. Pokud máte 
kvalitní voděodolné matrace, můžete nečistoty 
odstranit houbou nebo měkkým kartáčem. 
Původ
Koupí materiálů pocházejících z evropské 
produkce podpoříte naši ekonomiku, která 
je s evropskou, narozdíl od čínské, velmi 
provázána.
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letničky

Upcyklujte s muškáty

léto 20218
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Víte, co je upcyklace? Je to druh recyklace, při kterém ze starého odpadového produktu 
děláme nový, ale s lepší kvalitou. takovou přeměnou může projít spousta nepotřebných 
věcí, které určitě najdete doma. když je propojíte s pelargoniemi jako na našich 
obrázcích, vytvoříte malá umělecká dílka, která použijete místo kupovaného květináče. 
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Jak utišit žízeň a zároveň uspokojit 
chuťové buňky, které mají pořád 
zálusk na něco dobrého? Zkuste 

ovocné nápoje – ať už hotové, nebo 
ty, které si připravíte sami. Máme 

pro vás dva tipy.

ledové ovoce je ideální letní nápoj pro 
všechny, kdo hledají kvalitní chlazené 
nápoje bez obsahu chemických náhražek 
a konzervantů. Pečený čaj smíchaný 
s filtrovanou vodou v láhvi o objemu 330 ml 
je jedinečný nápoj určený k přímé konzumaci 
nejen pro dospělé, ale bude chutnat i dětem.

Čaje Basilur Cold Brew vás zaujmou 
neotřelými kombinacemi chutí. Zamilujte 
si granátové jablko s borůvkami, třešeň 
s limetkou, osvěžující jahody s okurkou 
a mátou nebo guavu s mučenkou, 

pomeranč s mangem či kokos s ananasem. 
Sladkost čajům propůjčují listy stévie. Čaje se 
připravují zastudena – stačí vložit sáček s čajem 
do sklenice a zalít 250 ml studené vody, nechat 
louhovat 5–7 minut a podávat na ledu. další 
variantou je připravit si nápoj do karafy  
a nechat přes noc odpočinout.  

delikaTesy

léto 202110
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delikatesy

Buďte  
mistry grilování!
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Rub me Tender
Vybraná směs mírně ostré 
chuti pro vetření do masa nebo 
vytvoření lahodné marinády 
s medem a sójovou omáčkou. 
Složení: česnek bio, paprika 
ostrá bio, paprika sladká bio, 
saturejka bio, rozmarýn bio, 
římský kmín bio, jalovec bobule 
bio, galgán bio

Smokey Paprika uzená
Jedinečná a lahodná uzená 
paprika se postará o úžasné 
aroma a barvu. Připravte si 
pastu z oleje a uzené papriky, 
potřete ní maso, nechte 
hodinku odpočinout a poté 
grilujte – ale opatrně, aby 
nezhořkla.  

Steak That
Tuto kombinaci vonící po 
rozmarýnu a sušených rajčatech 
stačí smíchat s olejem a maso 
v ní krátce před grilováním 
nechat odležet.
Složení: rajčata kousky bio, 
rozmarýn bio, tymián bio, 
česnek bio, cibule bio, pepř 
černý bio

Smokey Salt
Uzená sůl příjemně 
vonící po šunce se hodí 
k míchaným vejcím, 
houbovým pokrmům, 
dušenému masu, 
sendvičům, grilovaným 
pokrmům, rybám i čočce 
s těstovinami. 

Fish & Chicks
Citron v kombinaci s pepřem 
tvoří ideální kombinaci 
k ochucení grilovaných ryb nebo 
kuřecího masa. Zázvor s pepřem 
pak dodají jemnou ostrost.
Složení: citronová kůra bio, 
pepř černý bio, citron kousky 
bio, tymián bio, citronová tráva 
bio, zázvor bio, citron  
bio éterický olej

Holy Veggie
Směs pro grilovanou 
zeleninu jednoduše 
smíchejte koření s olejem, 
zeleninu potřete a grilujte.
Složení: cibule bio, pastinák 
bio, estragon bio, koriandr 
bio, petržel bio, česnek 
medvědí bio, chrpa květ  
bio, šalvěj bio

Grilujete rádi? Chcete vyzkoušet nové chutě? Není nic jednoduššího – stačí na to 
kolekce šesti druhů grilovacích koření, s nimiž uspějete při přípravě všech druhů 

masa i zeleniny. Nemusíte nic míchat, to už za vás udělali mistři kořenáři. 



léto 202112

bylinky

Jednoduché, zdravé,
osvěžující Meduňka zklidňuje, takže po každodenním stresu nebo 

večer před spaním přijde sklenka meduňkového nápoje vhod. 
Její citrónová vůně zklidní mysl i nervy. Hrst natrhaných lístků 
opláchneme vodou, zalejeme dostatečným množstvím vody, 
rozmixujeme, necháme opět cca 10 minut louhovat a přecedíme. 
Přidáme lžičku medu rozpuštěnou v teplé vodě, dochutíme 
citrónovou šťávou a podáváme na led s kolečkem citronu.

Je parné léto, slunce se opírá do terasy, doma 
k nevydržení a najednou někdo zvoní! Přijela 
nečekaná návštěva! Co jim dáme v tomhle vedru? 
Co budeme pít? Je to jednoduché – připravíte 
lehké a osvěžující pití z bylinek, které osvěží 
každé tělo a posílí vitalitu a zdraví. A navíc – 
hlavní surovinu máte většinou při ruce!

Pěstování bylinek na vaření je vel-
ká móda a každý, kdo vaří alespoň 
o víkendech, nějakou bylinku doma 

má. Proč je tedy nevyužít pro přípravu 
lahodných letních nápojů a  případně 
svůj sortiment nerozšířit?  
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Mentolem vonící mátu 
zná snad každý včetně jejích 
ochlazovacích a antiseptických 
účinků. Na přípravu letního 
drinku použijeme právě 
utrženou mátu. Několik lístků po 
opláchnutí vodou rozmixujeme 
a rozmícháme s perlivou vodou, 
dáme na 10 minut do lednice 
vychladit a před podáváním 
přidáme led a kolečko citronu. 
Pokud někomu droboučké zelené 
kousky máty ve vodě vadí, 
můžeme rozmixovanou mátu 
přecedit a teprve pak podávat. 

Účinky šalvěje lékařské oceníme právě v létě. Už naše 
babičky ji v létě pily, aby se při práci tolik nepotily. Pijeme ji 
v podobě vlažného nebo ledového čaje, který snadno připravíme 
přelitím několika snítek vroucí vodou a necháme asi deset minut 
vyluhovat. Šalvěj má řadu příznivých účinků na lidské tělo, takže 
tímhle nápojem návštěvu budete i léčit – zlepšuje nervovou 
soustavu, imunitní systém, léčí záněty zubů, ústní dutiny, 
desinfikuje, uklidňuje, účinkuje proti nadýmání, nepravidelné 
menstruaci, ale pozor! Neměli bychom jí za den vypít víc než dva 
hrnky, protože při předávkování může způsobit křeče. 

Pro nápoje méně využívaný tymián 
podporuje krevní oběh a tvorbu 
bílých krvinek. Vyléčí bolest v krku 
z klimatizace, proto jej k přípravě 
limonády nevynechávejte. Do litru vody 
nasekejte svazek tymiánu, přidejte šťávu 
z jednoho citronu, doslaďte medem nebo 
třtinovým cukrem podle chuti a pijte 
s ledem a plátkem citronu.

Mátové mojito
Nahrubo nasekanou mátu spolu s prouž-
ky limetky a  hnědého cukru rozetřete, 
podrťte v  keramické nádobě a  zalijte 
chlazenou perlivou vodou. Poměr pří-
sad volte podle chuti. Podávejte na led 
a čtvrtku limetky s celým lístkem máty.

Letní nápojový životabudič z bylinek 
Lístky ze svazků meduňky, bazalky, máty, roz-
marýnu přivedeme v jednom litru vody k varu. 
Následně necháme vychladnout, pak bylinky 
vyjmeme a  vymačkáme je nebo rozmixujeme. 
Přidáme litr jablečného džusu a šťávu z jedno-
ho citronu. Podáváme ředěné perlivou minerál-
kou na led s plátkem citronu. 

Vůně levandule nevadí snad nikomu! Stejně 
jako je známé její působení v aromaterapii jako 
všelék, tak bude působit v podobě letního pití.  
Do půllitru vody přidáme 100–200 gramů 
třtinového cukru, přivedeme k varu, vhodíme  
asi deset snítek levandulových květenství 
a necháme asi 20 minut povařit.  
Následně čaj prudce zchladíme  
a podáváme na led  
s plátky citronu. 

V naší nabídce najdete také například 
jahodovou nebo citrónovou mátu.  

Kombinace příznivých účinků 
všech bylinek je dokonalým 
životabudičem při únavě 

uprostřed parného  
letního dne.
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skalničky

S netřeSkem  
do domu netřískne
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Jak se netřesky pěstují

Jak se množí

✓ porostou kdekoliv, kde nestagnuje voda  
✓… to je vše! Netřesk nepotřebuje umělou 

závlahu ani hnojení.

✓ přirozeně na jaře dceřinými růžičkami  
✓ jakmile jsou jejich listy tuhé, stačí je 

odloupnout a vysadit

Netřesky jsou neprávem 
opomíjené nenáročné trvalky 
atypického vzhledu, ze kterých 
sesadíte zajímavé nádoby 
vyžadující minimální péči.tomáš Beneš

Zahradnictví 
Dvořák a syn s.r.o., 

teplice

Věděli jste, že…
… netřesk se používal v lidovém léčitelství 
na hojení drobných ran podobně jako aloe?

Kam s nimi?

✓ skalky
✓ suché zídky – do štěrbin i do korun
✓ suché misky a koryta – spolu 

s jinými zimovzdornými sukulenty, 
výsadba do štěrku

✓ plošné výsadby v kačírku 
a kamenné drti

✓ na zelené střechy
✓ do starých keramických  

nádob
✓ na hroby

Jak kvetou

✓ květy většinou růžové, 
drobné, na dlouhých 
stvolech s šupinatými listy

✓ výška stvolu až 60 cm
✓ jen jednou za život, po 

odkvětu rostlina hyne

Přesně v to se dříve věřilo natolik, že první císař římské říše karel Veliký vydal v prvním století 
našeho letopočtu příkaz, aby se netřesk vysazoval na všechny střechy a chránil je tak před zapálením 
bleskem (tehdy byly ještě slaměné nebo šindelové). Latinský název Sempervivum zase odkazuje na 
jedinečnou vlastnost této rostliny, totiž být neustále zelená (nejde-li zrovna o červenolistý kutlivar) – 
za sucha, za deště, bez vody i v zimě. netřesk je prostě vždy (semper) živý (vivus).

Zpravodaj 15
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Trvalky

Jak magické jsou východy či západy slunce, kdy se obloha zahalí do žlutých, 
oranžových a červených tónů! Dokázali bychom ji pozorovat dlouhé hodiny, 
kdyby ty chvíle netrvaly jen několik desítek minut. Pomocí trvalek ale 
dokážeme podobné barvy přenést i do zahrady, zvláště vysadíme-li z těch 
správných rostlin větší plochy. Vybrali jsme pro vás sice známé druhy trvalek, 
nicméně v nově vyšlechtěných kultivarech, které máme právě teď v nabídce.

Slunce do zahrady

´SmileyZ Party´
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Třapatkovka (Echinacea)

✓ velmi oblíbená včelami, motýly a drobným hmyzem
✓ pevné stonky, odolné vůči větru i dešti
✓ stanoviště na plném slunci, půda běžná, živná
✓ snese i sucho, naopak nesnáší podmáčenou půdu
✓ spolehlivě mrazuvzdorná

✓ bohaté a dlouhé kvetení, 
živé barvy, skutečné „slunce 
v zahradě“

✓ místo na plném slunci, výhřevná, 
propustná půda  

✓ ve vlhčích půdách a drsnějším 
podnebí omezená životnost

✓ hluboký řez po odkvětu zajistí 
lepší přezimování  

✓ kokardy série SpinTop jsou 
bohatě větvené, kompaktní 
a rovnoměrně kvetoucí  

✓ velmi bohatě kvetoucí,  
nenáročná trvalka

✓ plně osluněné stanoviště, půda 
běžná, vlhčí, dobře snáší těžší půdu

✓ třapatky skupiny Sunbeckia mají 
extrémně velké květy jedinečných 
barev

✓ skupina SmileyZ byla  
vyšlechtěna speciálně 
pro pěstování 
v nádobách,  
hodí se ale  
i do záhonů

 

Kokarda (Gaillardia)  

´Delicious Candy´

´Prima Ginger´

´Julia´

´Red Pearl´

´Magenta Pearl´ ´Meditation Cerise´

´Sunbeckia Olivia´ ´Sunbeckia Alicia´

´SmileyZ Passion

´SmileyZ Kissing´

´SmileyZ Happy´

´SmileyZ Big Kiss´

´SmileyZ Big Love´

´SpinTop Orange 
Halo´

´SpinTop Red  
Starbust´

´SpinTop Yellow  
Touch´

´SpinTop Red´

´Sunbeckia Carolina´ ´Sunbeckia Maya´

Všechny tři druhy 
těchto trvalek se 
výborně hodí také 
k řezu do vázy.
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Okrasné dřeviny

Motýlovník
– letní šeřík
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Nůžky s technologií PowerStep™ 
umožňují stříhat větve v jednom, 
dvou nebo třech krocích, nůžky si 
samy zvolí nejvhodnější nastavení 
podle průměru stříhané větve. 

Zasouvací pilka Fiskars Xtract™ na 
čerstvé dřevo a větve do průměru 12 cm.

Nůžky jsou určeny pro čistý hladký řez suchých a tvrdých 
větví do průměru 24 mm. Patentovaný mechanismus 
Power-Lever umožňuje stříhat až s dvakrát menší 
námahou ve srovnání s běžnými nůžkami.  

Jednočepelové nůžky na 
silné větve s převodovým 
mechanismem, který 
násobí střižnou sílu. 
Hmotnost jen 350 g.  

��vyšší a širší než komule Davidova,  
bujný růst

��větve převislé, obalené světle lila květy  
��kvete na loňských výhonech 
��květy jsou více vonné než u komule Davidovy
��řezem lze keř udržovat v přijatelném  

tvaru i velikosti

Komule Davidova 
(Buddleja davidii)

� šší ši ší ž k l d

Komule střídavolistá 
(Buddleja alternifolia)

Komule Weyerova 
(Buddleja × weyeriana)

��méně kompaktní květenství,  
složené z kulovitých shluků  

��odrůdy žluté barvy nebo barevně 
proměnlivé (´Flower Power´)

��nejrozšířenější druh komule
��opadavý, nepravidelně stavěný keř
��velké hrozny květů, spektrum barev  

od bílé přes růžovou, karmínovou až po 
fialovou

��kvete na letorostech 

Jak pěstovat komule
��stanoviště plně osluněné, v polostínu hůř kvete
��půda dostatečně živná, propustná 
��ve vlhké půdě může přes zimu uhnít
��u nás plně mrazuvzdorná, v chladnějších 

oblastech je vhodnější vysazovat starší keře
��nutný řez brzy na jaře (b. Davidova,  

b. Weyerova) nebo ihned po odkvětu  
(b. střídavolistá)

Ačkoliv název motýlovník v žádné botanické příručce 
nenajdeme, většinou už dnes alespoň tušíme, o jaký 
keř se jedná. Ke svému českému názvu totiž přišel 
podle toho, že jeho květy bohaté na nektar s oblibou 
vyhledávají motýli (ale i jiný hmyz). Za své botanické 
pojmenování (Buddleja) zase vděčí anglickému 
botanikovi Adamu Buddleovi, na jehož počest ji 
pojmenoval její objevitel, francouzský misionář 
Armand David. Po něm nakonec dostala svůj druhový 
název (davidii). A abychom byli úplní, doplňme ještě 
správný český název – komule, který pro keř vymyslel 
Jan Svatopluk Presl. Jak na něj přišel, těžko říct, 
lidový název „letní šeřík“ je snad přiléhavější.

učce 
jaký
šel 
ibou 

nické 
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rosTliny

ibišek
Vyberte si 
správný

Ibišek bahenní
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Zvolte správné hnojivo

Určitě je všichni známe – ať už z bytů, nebo ze 
zahrady, kde jsou uprostřed léta skoro jedinými keři, 
které v tomto období kvetou. Existuje několik stovek 
jednoletých i vytrvalých druhů ibišků rozšířených 
v teplých mírných, subtropických a tropických 
oblastech světa. Název Hibiscus dal řecký lékárník 
a botanik Pedanius Dioscorides na začátku našeho 
letopočtu rostlině známé dnes jako proskurník lékařský, 
označované lidově také jako ibišek. U nás se pěstují 
nejčastěji tři druhy ibišků, které si blíže představíme.

✓ venkovní druh, výška kolem 3 m
✓ květy různých barev od bílé přes růžovou, 

červenou až fialovou, někdy i plnokvěté
✓ stanoviště slunné, teplé, bez průvanu
✓ kvalitní živná půda, dobře propustná
✓ kvete na jednoletých výhonech, řez vždy 

na jaře

✓ u nás se pěstuje jako pokojová  
rostlina, stálezelená

✓ květ vydrží kvést pouze jeden den, ale 
bohatě nasazuje na další

✓ na podzim seříznout až o polovinu
✓ kvete na následně vytvořených 

výhonech
✓ přes zimu teplota jen kolem 12 °C,  

ale co nejvíce světla
✓ v létě může být venku, pozor na popálení 

listů sluncem

Pro venkovní ibišky použijte FLORIA 
organominerální hnojivo s dlouhodobým 
účinkem. Ibišek čínský (pokojový) vezme  
za vděk Kristalonem pro pokojové rostliny.

✓ polodřevitá trvalka
✓ květy v průměru až 20 centimetrů, kvete v polovině prázdnin
✓ nadzemní část nepřezimuje, na jaře seříznout několik 

centimetrů nad zemí
✓ raší pozdě, často až v polovině května
✓ půda běžná, nevysýchavá, plné slunce nebo mírný polostín

Ibišek syrský (Hibiscus syriacus)

Ibišek bahenní (Hibiscus moscheutos)

Zpravodaj 21

Ibišek čínský (Hibiscus rosa-sinensis)
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Pokojové
rostliny



T
ex

t:
 J

an
a 

B
ra

bc
ov

á,
 Z

ah
ra

dn
ic

ké
 c

en
tr

um
 B

ra
be

c;
 f
o
to

: 
F

lo
ra

 D
an

ia

23Zpravodaj

Pilea ✓ dostatek rozptýleného světla bez přímého slunce
✓ zalévat po proschnutí vrchní vrstvy substrátu 
✓ snadno se množí odnožemi  
✓ nevětví se, má jen centrální stonek – pravidelným 

otáčením dosáhneme rovnoměrného růstu

Jak ji pěstovat

Pilea pepřincová (Pilea peperomioides) 
nazývaná také jako palačinková rostlina 
zamotala svého času hlavu botanikům v celé 
Evropě. Na začátku 70. let 20. století se 
objevila v okolí Londýna, kde si její odnože 
lidé předávali, aniž by kdo tušil, o jakou 
rostlinu se jedná. Ani botanikové v londýnské 
Královské botanické zahradě Kew si nevěděli 
rady – listy sice připomínaly některé druhy 
peperomií, květy naopak odpovídaly čeledi 
kopřivovitých. Po pečlivém bádání byla 
nakonec rostlina určena. Pileu pepřincovou 
objevil v Číně roku 1906 Georg Forrest, 
jak se však dostala z čínských hor  
do Evropy bez povšimnutí vědců? 

Tato hádanka nedala botanikům v  Londýně spát. Když 
v  roce 1983 vyšel v  novinách Sunday Telegraph článek 
s výzvou k pátrání po původu rostliny, objevil se mezi od-

pověďmi také dopis od rodiny Sidebottomsových z Cornwallu.  
Asi před dvaceti lety měla rodina norskou au-pair Modil, kte-
rá se starala o jejich malou dceru Jill. Když spolu jednou jely 
na prázdniny do Norska, dostala Jill na památku záhadnou 
rostlinu s  listy jako palačinky. Pátrání se tedy přesunulo do 
Skandinávie. Doktor Kers z  botanické zahrady ve Stockhol-
mu v  pilee rozpoznal podivnou rostlinu, kterou sám doma 
již roky pěstoval. Rozhodnut přijít záhadě na kloub prostu-
doval veškerou dostupnou literaturu, ovšem bez odpovědi. 

Opět pomohla média: v  populárním švédském televizním 
pořadu pileu představil a  požádal o  pomoc přímo diváky. 
Neuvěřitelných deset tisíc odpovědí potvrdilo, že pilea je 
populární pokojovou rostlinou také ve Švédsku, a  pomohlo 
doplnit chybějící článek příběhu: rostlinu do Norska přive-
zl misionář Agnar Espegren, který ji zakoupil na tržišti při 
svém pobytu v  čínském  Kunmingu. Zabalil rostlinku do 
malé krabičky, která s  ním a  jeho rodinou ještě rok putova-
la z Číny do Indie, než roku 1946 přicestovala do svého no-
vého domova v  Norsku. Odtud se pak díky velmi snadno  
oddělitelným oddenkům šířila mezi přáteli a známými pana 
Espegrena, až se časem rozšířila z Norska do celé Evropy.  

Pilea má sklon ve stáří vyholovat spodní listy.  
Pokud listy opadnou, už nikdy nedorostou.  

V případě nadměrného úbytku 
a žloutnutí listů vyzkoušejte 
změnit stanoviště a poskytnout 
rostlině co nejvíce světla, ovšem 
bez dlouhodobého přímého 
slunce. Doporučuji také nechat 
substrát mezi zálivkami vždy 
vyschnout. 

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

… a to nejen na zahradě, ale také 
v interiéru! Nezapomeňte, že nic 
nedokreslí atmosféru vaší domácnosti 
tak jako řezané květiny ve váze. Každý 
prostor dokážou zútulnit, rozsvítit 
a ještě třeba ozvláštnit vůní. Tentokrát 
jsme pro vás vybrali tři druhy, které 
jsou co do trvanlivosti ve váze 
jednoznačnými favority mezi řezanými 
květinami – lilie, gladioly a gerbery.

Léto musí být pesTré
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Než dáte květiny do vázy (i po její 
následné výměně), seřízněte jim 
šikmo stonky ostrým nožem a ihned 
je vložte do vody. Pokud řezná 
rána zaschne, vodu už tolik nesaje 
a životnost květin se sníží. 

eliška Korbová, 
Zahrada Lisý s.r.o.

Vodu ve váze vyměňujte 
každé dva dny.

Používejte pouze odstátou nebo dešťovou vodu, chlór rostlinám vadí.

Řezané lilie se za 
správnou péči odmění 

až čtrnáctidenní 
životností.

pozor na lilie – pro kočky jsou všechny části 
smrtelně jedovaté a vadí jim i jejich vůně.

Velkokvěté gerbery mají své 

drobnokvěté sestry – germiny.

Mečíky (gladioly) se pěstují 
speciálně k řezu – ve váze 
vypadají lépe než na záhonu.
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Jestli jste na sobě někdy měli žluté tričko, víte, jak je 
tato barva přitažlivá pro hmyz. Využívá se toho prakticky 
u žlutých lepových desek, jedné z barevných variant tzv. 
optických lapačů škůdců rostlin. Mohou mít i jiné barvy 
a vždy jsou lákavé pro konkrétní druhy škůdců.

Dospělci vrtule třešňové jsou 
opticky lákáni  
zářivou barvou těchto lapačů. 
Protože vrtule naletují na lapače 
především ze spodní strany, je 
nutné lapače před vyvěšením 
vytvarovat dle návodu do 
prostorového válce. Odchytem 
dospělců vrtule třešňové 
ještě před vykladením vajíček 
výrazně snížíte červivost třešní. 
Pokud tyto lapače použijí i Vaši 
sousedé, bude celkový efekt 
tohoto způsobu ochrany ještě 
podstatně vyšší. 

BareVné desky 
proti škůdcům

Samice pilatek vyhledávají bílou 
barvu květů švestek a slív, resp. 
jabloní a v menší míře i květů 
meruněk a třešní. Můžeme je 
přilákat a zachytit na bílé lepové 
desky asi týden před začátkem 
kvetení. Výrazně tím snížíme 
množství samiček pilatek, 
které by jinak nalétly do květů 
a poškodily je. Larvy pilatky 
jablečné poškozují plody žírem 
buď jen na povrchu, nebo se 
v mladém plodu prokousávají 
k jádřinci. 

Zářivě žlutá barva těchto lepových 
desek je mimořádně atraktivní pro 
dospělce mnoha škodlivých druhů hmyzu. Tyto lepové 
desky jsou určeny k ochraně rostlin v interiérech.  
Desky je možno zavěsit na rostlinu nebo zapíchnout  
do květináče. Žluté jsou také lepové desky pro použití  
ve sklenících nebo na zahradách. 

Modrá barva mimořádně 
intenzivně láká třásněnky. 
Desky jsou vhodné 
k signalizaci výskytu 
škodlivých třásněnek 
a kontrole účinnosti ochrany 
před nimi, tak i k částečné 
přímé ochraně rostlin na 
menších plochách. Lapače 
můžete použít rovněž 
v kombinaci s dalšími 
prostředky biologické ochrany 
rostlin.
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Proti škůdcům  
v souladu s přírodou

Účinnou ochranou proti tomuto škůdci 
jsou hlístice rodu Heterorhabditis.  
Po aplikaci přežívají v půdě, kde 
napadají larvy lalokonosců, které 
během dvou dnů hynou. Uvnitř 
mrtvé larvy dokončí svůj vývoj, 
rozmnoží se a dále vyhledávají 
hostitele. Aplikuje se zálivkou  
od poloviny dubna do konce  
června a pak od poloviny srpna  
do poloviny října.  

Hlístice rodu Steinernema jsou jen 
0,7–1 mm velké. Napadají larvy 
smutnic, černých mušek, které 
se objevují v přemokřených 
substrátech. do těla larvy 
pronikají dýchacím či 
trávicím ústrojím a napadený 
jedinec do několika dnů hyne. 
V uhynulých larvách se hlístice 
dále množí. celý vývoj trvá dva  
až tři týdny.

Parazitické hlístice 
proti larvám 
lalokonosců

Parazitické hlístice 
proti smutnicím 

a mravencům 

Hlístice v okolí mrtvé larvy Hlístice Steinernema

Při pěstování rostlin pro naši obživu se o úrodu 
nedobrovolně dělíme s dalšími organismy. 

obecně jim říkáme choroby a škůdci rostlin a za 
nepříznivých podmínek nás mohou připravit o celou 

úrodu. Pro jejich potlačování nemusíme používat 
chemikálie, ale můžeme hledat alternativní cesty.

Základním principem biologické ochrany jsou mezi-
druhové vztahy, například vztah mezi predátorem 
a kořistí, ale také třeba vzájemné soutěžení o životní 

prostor. Organismus, který je schopen účinně regulovat 
škůdce či choroby, nazýváme bioagens. V praxi se dnes 
v biologické ochraně využívá velmi rozmanitá skupina 
organismů – viry, houby, bakterie, hlístice, ale také řada 
predátorů a parazitoidů.

ochrana
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hmyz

Na zahradě bez štípanců
pro někoho je zahrada místem lenošení, pro jiného aktivního odpočinku 
nebo v poslední době i pracovnou. Každý z nás si chce pobyt venku 
určitě užít v pohodě a bez nepříjemných průvodců, jakými jsou 
komáři, ovádi a další dotěrný hmyz. V přírodě se většinou bráníme 
repelentními krémy, na terase třeba citronelovými svíčkami.  
co to zkusit letos trochu sofistikovaněji? novinkou v naší nabídce 
jsou elektronické odpuzovače thermacell, které si s sebou 
můžete vzít třeba i do kempu nebo na ryby.

praktické, přenosné, 
bezkabelové lucerny pro terasu 
či outdoor chrání před hmyzem 
a zároveň poskytují LeD světlo.

přenosný odpuzovač 
komárů vytvoří 
ochranné pásmo 
21 m2 a je ideální 
pro rybaření, lov, 
kempování či do 
karavanu.

Scout kempingová 
lucerna poskytuje 
jasné LeD světlo 
a chrání před komáry 
a jiným krev sajícím 
hmyzem.

Designový odpuzovač Halo Mini 
pracuje tiše a bez zápachu a na 
jednu náplň chrání až 12 hodin.  

Dva v jednom – 
parková lucerna 
může být umístěna 
v zahradě na dodané 
kovové tyči, dá se ale 
použít i bez ní na stůl.

Kempingový odpuzovač poháněný plynovou náplní  
(není součástí balení) je ideálním pomocníkem v situacích, 
kde záleží na každém centimetru a každém gramu.
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Jakmile přijdou horké letní dny, změní se zahrada v nedobrovolnou posilovnu: do každé ruky 
desetikilovou činku v podobě konve s vodou a turistika podél záhonů. Když několik týdnů neprší, 
což nebývá výjimkou, můžeme si sice vypracovat svaly, ale dost to bolí… Co si usnadnit práci 
a zalévat bez námahy? Tajemství má název kapková závlaha.

KoneC těžkým konvím

zavlažování

✓ 25m zavlažovací hadice o dvou průměrech  
✓ hadice lze děrovat podle potřeby
✓ kapkovač uvolňuje po kapkách správné množství vody 
✓ T-spojka umožňuje spojit tři části hadice a vytvořit 

vlastní systém  
✓ záslepka umožňuje přerušit vedení a blokovat průtok vody
✓… a další komponenty

Systém jako stavebnice
Výhody kapkové závlahy
✓ optimalizuje zavlažování rostlin v květináčích, 

truhlících i na záhonech
✓ dokonale se přizpůsobí velikosti a tvaru 

zahrady i počtu nádob
✓ omezujte plýtvání vodou
✓ šetří váš čas
✓ cílenou bodovou závlahou omezuje růst plevelů
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Pověste si BerBeris
Berberis je název celé produktové řady plastových květináčů od české 
společnosti, jimiž snadno ozdobíte svůj domov, terasu nebo balkon. Vybrat si 
můžete z velkoobjemových truhlíků, květináčů na zábradlí i běžných truhlíků 
na okno. K nim nově přibyl i závěsný květináč se spoustou vychytávek.

Závěsný květináč Berberis
✓ ve dvou velikostech (průměr 26 a 30 cm)  

a pěti barvách
✓ samozavlažovací mechanismus – díky 

knotům uvnitř květináče si rostliny 
berou právě tolik vody, kolik potřebují

✓ hladinoměr signalizuje potřebnou 
zálivku

✓ odtok vody chrání rostliny před 
nadbytečným přemokřením 

✓ závěsný popruh je odnímatelný, lze 
použít i bez něj

✓ vhodný pro použití venku i v interiéru
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Největším letním nebezpečím 
jsou pro naše čtyřnohé 
mazlíčky bezpochyby klíšťata, 
případně celoročně i blechy, 
pokud přicházejí do styku 
s jinými zvířaty. Chcete-li 
jim od obou parazitů pomoci 
spolehlivě a bez zbytečné 
zátěže chemickými preparáty, 
vyzkoušejte komplexní řadu 
přípravků Margus, kterou 
najdete v naší nabídce.

psi a kočky

     Bez BleCh, klíšťat…  

Biocidní obojek proti vnějším 
parazitům pro psy

Přírodní přípravky proti blechám 
a  klíšťatům jsou vyrobeny z  vý-
tažku z  margosy neboli zadera-

hu indického, subtropického stromu, 
jehož všechny části obsahují řadu 
prospěšných látek včetně těch, kte-
ré působí antiparaziticky. Přípravky 
mají okamžitý repelentní a  biocidní 
účinek, jsou bez organofosfátů, bez-
pečné, netoxické a  biologicky odbou-
ratelné. Produkty jsou určeny pro 
psy a  kočky od osmého týdne věku. 

Biocidní šampon proti vnějším 
parazitům pro psy a kočky

Biocidní spray proti 
vnějším parazitům 
pro psy a kočky

Biocidní repelentní spray 
na prostředí proti vnějším 
parazitům pro psy a kočky

Biocidní obojek proti 
vnějším parazitům 
pro kočky

a bez chemie

Plastové háčky 
a pinzeta na klíšťata pro 
bezpečné a hygienické 
odstraňování přisátých 
klíšťat
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1.Sdružení zahradnických center s.r.o., skupina 
českých spolupracujících zahradnických firem

Most Bakov nad Jizerou

České Budějovice

Líbeznice

Pardubice

Trhové 
Sviny

Blansko
Šebrov

Praha

Tišnov

Brno

Králův Dvůr

Modřice

Teplice

®

✓ zaručená odbornost                 
✓ nejvyšší kvalita
✓ česká tradice

Zahradnictví Dvořák a syn 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

FLORA GARDEN s.r.o.
www.floracz.cz
● Boleslavská 1085, 

294 01 Bakov nad Jizerou
 Tel.: 326 781 194

AZ GARDEN, s.r.o.
www.azgarden.cz
● Staročernská 200,  

530 03 Pardubice –  
Černá za Bory

 Tel.: 466 616 193

Zahrada Lisý s.r.o.
www.zahradalisy.cz
● Bohumila Hájka 221,  

Popovice 267 01  
Králův Dvůr u Berouna

 Tel.: 313 037 357

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

Chládek zahradnické centrum s.r.o.
www.zahradnictvi-chladek.cz 
● Střešovická 47, 162 00 Praha 6
 Tel.: 235 351 032

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

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

Zahradnické centrum 
FERENČÍK
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

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

Letní akce najdete na 
webových stránkách 
jednotlivých členů.




