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PLAMÉNEK / PLAMIENOK 
(Clematis)

Popínavé rostliny s velmi nápadnými, až 15 cm 
velkými květy různých barev, jednoduché i plnokvěté. 

Po odkvětu tvoří dekorativní květenství. Botanické 
odrůdy s menšími květy rostou velmi bujně.

PIVOŇKA KEŘOVITÁ / 
PIVONKA DREVITÁ  

(Paeonia suffruticosa)
• nižší keře, starší výhony dřevnatějí

 • není třeba řezat, pouze 
odlamovat semeníky

 • půda kyselá, hluboká, živná, 
mírně vlhčí

• slunce nebo polostín

HORTENZIE VELKOLISTÁ / 
HORTENZIA KALINOLISTÁ  

(Hydrangea macrophylla)
Nápadná keřovitě rostoucí dřevina s polokulovitými květy, které 

se objevují na loňském dřevě. Kvete bíle, růžově, modře nebo 
červeně v červenci až září. Vhodná i pro pěstování v nádobách.

VELKOKVTĚTÉ AZALKY / 
VEĽKOKVETÉ AZALKY  

(Azalea knapp–hill)
• vyžadují slunečnou polohu  

a neustále vlhkou, kyselou půdu
• řez není nutný, případně brzy na jaře

• prodáváme ve speciálním obalu  
s radami pro pěstování

SAKURA – TŘEŠEŇ PILOVITÁ / 
ČEREŠŇA PÍLKATÁ  

(Prunus serrulata)
Středně vysoký opadavý strom s vejčitou korunou. Od dubna 

do května je doslova obalený různě velkými bílými nebo 
růžovými květy, jednoduchými i plnými. Vhodné do propustné, 

spíše hlinitopísčité půdy na chráněném stanovišti. 

NÁŠ
JARNÍ

Nej 
prodávanější  

rostliny  
tohoto období

POUZE  
u nás 

Speciální obal 
s radami pro 

pěstování



Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime, Proven Winners, Syngenta a archiv

OSTŘICE / OSTRICA (Carex)
•  okrasné traviny s tenkými, různě zeleně až zlatě 

panašovanými listy
• roste v kompaktních trsech 
• stálezelená, listy vytrvávají i přes zimu
•  vhodná do polostínu a stínu, i do nádob

LEVANDULE HLÁVKATÁ / 
LEVANDUĽA HLÁVKOVITÁ  
(Lavandula stoechas)
Silně vonný druh levandule tvořící oválné květy s typickým 
ouškem v bílé, růžové, modré nebo purpurové barvě. 
Pro spolehlivé přezimování vyžaduje chráněné stanoviště. 
Tato levandule se nepoužívá v kosmetice ani v kuchyni!  

 

TOp 10 
Nej 

prodávanější  
rostliny  

tohoto období

TROJPUK / TROJPUK 
(Deutzia hybrida)
Středně velký opadavý keř na slunečná stanoviště. 
Nápadné květy jsou bílé, růžové až purpurově 
červené barvy a objevují se v červnu, některé 
kultivary mají květy vonné. Méně vzrůstné 
kultivary lze pěstovat i v nádobách.

KANADSKÉ BORŮVKY / 
KANADSKÉ ČUČORIEDKY 
(Vaccinium corymbosum)
•  osvědčené cizosprašné odrůdy (k opylení potřebují 

jinou odrůdu se stejnou dobou kvetení)
•  vždy nutná kyselá a stále vlhká půda
•  vhodné i pro pěstování v nádobách
•  prodáváme ve speciálním obalu s radami 

pro pěstování

BLÝSKAVKA 
FRASEROVA / 
FOTÍNIA FRASEROVA 
(Photinia × fraseri)
Nízké až středně vysoké stálezelené keře 
s vínově červenými, lesklými listy, které se 
později barví do bronzova. Používá se jako 
solitérní keř i do stříhaných živých plotů, 
nižší kultivary i do nádob. 

POUZE  
u nás 

Speciální obal 
s radami pro 

pěstování
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XXXNAŠE TÉMA

JAK JE VYSAZOVAT

•  kyselá půda – nutné bohatě 
přidat rašelinu a přihnojovat 
pouze hnojivy pro kyselomilné 
rostliny

•  stanoviště na slunci nebo 
v polostínu

•  nepoužívat mulčovací textilii – 
rododendrony a azalky koření 
mělce a kořeny potřebují 
vzduch (mulčovat kůrou) 

•  dostatečně zalévat – půda musí 
být neustále mírně vlhká

1
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MÍSTO PROMÍSTO PRO

7
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↑  Příklad partie pro kyselomilné rostliny 
1. Základní kosterní dřeviny, zde smrk sivý (Picea glauca ́ Conica´)
2. Azalky a rododendrony (kvetou na jaře, bohatá škála barev)
3.  Nízké nebo tvarované dřeviny, např. mikrobiota, smrk, 

cypřišovec, cypřišek aj.
4.  Trvalky různě vmísené a kvetoucí v různou dobu, zde modře 

kvetoucí orlíček a žlutá sasanka
5. Okrasné cibuloviny
6. Vřesy a vřesovce

kyselomilné rostliny
ZEJMÉNA NYNÍ, NA JAŘE, PRÁVEM POUTAJÍ NAŠI 
POZORNOST PESTŘE KVETOUCÍ RODODENDRONY 
A AZALKY. JSOU TO DŘEVINY VYŽADUJÍCÍ SPECIFICKÉ 
PODMÍNKY V ZAHRADĚ, ZEJMÉNA PŮDU S KYSELOU 
REAKCÍ. MŮŽEME JE VYSADIT SAMOSTATNĚ 
(SOLITÉRNĚ) TŘEBA DO TRÁVNÍKU, NEBO JIM VYTVOŘIT 
SPOLEČNOST Z DALŠÍCH ROSTLIN SE STEJNÝMI 
NÁROKY. KOMBINOVAT MŮŽEME TRVALKY, JEHLIČNANY, 
OPADAVÉ KEŘE, CIBULOVINY NEBO DOKONCE JEDLÉ 
DRUHY A VYTVOŘIT SI TAK PARTII Z KYSELOMILNÝCH 
ROSTLIN, KTERÁ BUDE ATRAKTIVNÍ PO CELÝ ROK.

Vřesovištní  
partie
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Připravila Jana Morávková 
Foto GAP Photos a Dreamstime

↑ Další rostliny pro vřesoviště

V Dabécie (Daboecia)
V Kyhanka (Andromeda polifolia)
V Gaultérie (Gaultheria procumbens)
V Pieris (Pieris japonica)

Ná
š t

ip
  

Kyhanka

←  Jedlé druhy rostlin 
7. Brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea) 
8. Klikva bahenní (Vaccinium oxycoccus)
9.  Borůvka chocholičnatá  

(Vaccinium corymbosum)
10. Muchovník (Amelanchier lamarckii)

SUPER
CENY

119 Kč / 
4,70 €

Nebojte se v záhonech 
kombinovat okrasné a užitkové 
rostliny. Odměnou vám budou 
sladké plody.

Dabécie

Pieris

Gaultérie

3

4

9

10
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NOVINKOU V NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTRECH JE ŘADA ZAKRSLÝCH 
RODODENDRONŮ S VELMI MALÝMI KVĚTY VE TVARU ZVONKŮ. 
V NĚMECKÉ ŠKOLCE HELLWIG NĚKOLIK LET PEČLIVĚ VYBÍRALI 

Z NĚKOLIKA DRUHŮ PĚNIŠNÍKŮ TY, KTERÉ SE ODLIŠOVALY 
OD OSTATNÍCH, A DÁLE JE ŠLECHTILI. NEJPRVE BYLY 
K DISPOZICI ODRŮDY V RŮŽOVÉ A ČERVENÉ BARVĚ, 
POZDĚJI K NIM PŘIBYLY ODRŮDY LEVANDULOVÉ, 

ŽLUTÉ A MODRÉ. MY VÁM LETOS V NAŠICH 
ZAHRADNÍCH CENTRECH NABÍDNEME 

CELOU KOLEKCI. 

NAŠE TÉMA

Novinka: Zakrslé Zakrslé 
rododendrony

RHODODENDRON LILLY BELL 
K  zakrslé rododendrony s malými květy 
K kvetou od konce dubna do začátku června
K  na slunce i do stínu
K  půda kyselá, živná, chladná, 

vždy dostatečně vlhká
K nevyžadují řez
K vhodné i do nádob

Připravila Jana Morávková  

Vřesovištní  
partie
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Novinka: Zakrslé Zakrslé 
rododendrony

Text Jana Morávková 
Foto Dreamstime a Botanický ústav AV ČR

Sbírka rododendronů v Botanické zahradě 
průhonického parku zdůrazňuje vzájemné 
vztahy mezi planými a kulturními rododen-
drony. Jsou v ní zastoupeny všechny hlavní 
skupiny pěnišníků – opadavé a poloopada-
vé azalky i stálezelené velkolisté pěnišníky. 
Celkem jde o 75 botanických druhů 
a 76 zahradních kultivarů, z nichž všechny 
jsou schopny v klimatických podmínkách 

Průhonic přežít ve volné půdě. Reprezen-
tativní výběr druhů a na ně navazujících 
kulturních odrůd je vysázen v prostoru 
Rosaria v uspořádání respektujícím pří-
buzenské vztahy mezi jednotlivými druhy 
a dokumentuje vazby mezi jednotlivými 
skupinami zahradních pěnišníků a jejich 
botanickými předky. Sbírka je doplněna 
dalšími zástupci vřesovcovitých rostlin.

OTEVÍRACÍ DOBA
Průhonický park celoročně každý den
Botanická zahrada od dubna denně kromě pondělí od 9 do 17 hod 
www.pruhonickypark.cz 

POHÁDKOVÁ PŘÍRODA POUZE PÁR KILOMETRŮ OD 
VÝCHODNÍCH HRANIC HLAVNÍHO MĚSTA – TO JE 
PRŮHONICKÝ ZÁMECKÝ PARK, JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH 
PŘÍRODNĚ KRAJINÁŘSKÝCH PARKŮ V EVROPĚ. 
240 HEKTARŮ PARKOVÝCH PLOCH SE ROZKLÁDÁ 
V ČLENITÉM ÚDOLÍ ŘÍČKY BOTIČ. BĚHEM KVĚTNA A ČERVNA 
SI TU MŮŽETE PROHLÉDNOUT STOVKY KVETOUCÍCH 
RODODENDRONŮ VŠECH DRUHŮ I VELIKOSTÍ, Z NICHŽ ŘADA 
BYLA VYŠLECHTĚNA VE ZDEJŠÍM VÝZKUMNÉM ÚSTAVU. 

TIP NA VÝLETTIP NA VÝLET

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | JARO 2023 | www.zahradnicentra.eu

Ántonín Dvořáḱ  Ántonín Dvořáḱ  
a B́ohumil Kavkáa B́ohumil Kavká
dva z mnoha rododendronů  

vyšlechtěných  
v Průhonicích

NAŠE TÉMA

Vřesovištní  
partie



NAŠE TÉMA

Novinka:  S RODODENDRONY S RODODENDRONY 
PO ČESKÝCH HRADECHPO ČESKÝCH HRADECH

S RADOSTÍ VÁM V NAŠICH ZAHRADNÍCH CENTRECH MŮŽEME NABÍDNOUT ODRŮDY RODODENDRONŮ VYŠLECHTĚNÉ VE VÝZKUMNÉM 
ÚSTAVU SILVA TAROUCY PRO KRAJINU A OKRASNÉ ZAHRADY V PRŮHONICÍCH. BYLY POJMENOVÁNY PO ČESKÝCH HRADECH NEBO VÝZNAMNÝCH 
KOPCÍCH A VYZNAČUJÍ SE SPOLEHLIVOU MRAZUVZDORNOSTÍ, MIMOŘÁDNĚ ATRAKTIVNÍ BARVOU KVĚTŮ A BOHATÝM A DLOUHÝM KVETENÍM. 
NĚKTERÉ ODRŮDY KVETOU DÉLE NEŽ TŘI TÝDNY! VŠECHNY JSOU VŠAK VÝSLEDKEM MNOHALETÉ ŠLECHTITELSKÉ PRÁCE A VELMI PŘÍSNÉHO 
VÝBĚRU. JSOU TO ODRŮDY S MIMOŘÁDNĚ ATRAKTIVNÍM HABITEM A OLISTĚNÍM A DOBROU ODOLNOSTÍ VŮČI CHOROBÁM. 

Připravila Jana Morávková  
Foto Wikipedia a Cieplucha

1 2
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POUZE  
u nás 

Speciální obal 
s radami pro 

pěstování

1 ´Děvín´ 
 T Květy růžovofialové, 8 cm 
velké, s velkým červeným okem, 
silně vonné.
 T Výška 1,1 m, kvete 
na přelomu května a června.

2 J́eštěd´ 
 T Růžovofialové květy 
o průměru 9 cm, uvnitř bílé 
s tmavě červeným okem.
 T Výška 1,4 m, kvete koncem 
května a začátkem června.

3 ´Kokořín´ 
 T Květy tmavě fialové, 
7,5 cm velké, s bílým středem, 
velmi trvanlivé.
 T Výška 1,2 m, kvete koncem 
května a začátkem června.

4 ´Kotnov´
 T Krémové květy  
o průměru 7 cm v kulovitých 
květenstvích, velmi trvanlivé. 
 T Výška 1,4–1,6 m, odolnější 
vůči teplu a slunci. Kvete ve druhé 
polovině května.

5 ´Kozákov´
 T Květy purpurově růžové 
s červenou kresbou, velké až 
9 cm, v kulovitých květenstvích.
 T Výška 1,1 m, kvete od 
poloviny května.

6 ´Lipnice´
 T Tmavě růžové květy,  
na okrajích zvlněné, velké 6 cm, 
v kulovitých květenstvích.
 T Výška 1,6 m, kvete 
od poloviny května.

7 ´Orlik´
 T Světle žluté květy 
s tmavými skvrnami, na okrajích 
zvlněné, velké 6 cm, v kulovitých 
květenstvích.
 T Výška 1,2 m, kvete v květnu.

8 ´Říp´
 T Výrazně tmavě růžové 
květy s červenou kresbou, 
průměr 7 cm, bohatě kvete.
 T Výška 0,8 m, odolný 
k horku a slunci. Kvete 
ve druhé polovině května.

10 ´Zebin´
 T Květy žluté, na spodní 
straně lososové, s oranžovou 
kresbou, 7,5 cm v průměru.
 T Výška 1 m, kvete ve druhé 
polovině května.

8

9 ´Střekov´
 T Jasně fialové květy 
s tmavšími okraji a proměnlivým 
vzorem, 7 cm v průměru.  
 T Výška 1,2 m, odolný k horku 
a slunci. Kvete na přelomu 
května a června.

Vřesovištní  
partie



Štípací sekery X-series
H  malá X11 (44 cm, 1 090 g),  

střední X17 (60 cm, 1 550 g)  
a velká X21 (70 cm, 1 590 g)

H  extra ostré čepele umožňují snadné 
zaražení do dřeva

H  pevné spojení hlavy sekery a rukojeti 
nabízí maximální bezpečnost

H  ergonomicky tvarovaná 3D rukojeť 
dobře a bezpečně padne do ruky

H  rozšířený konec rukojeti zabraňuje 
sklouznutí

H  záruka 25 let po registraci  
na webu Fiskars

Univerzální sekery X-series
H  kemping X7 (38 cm, 640 g) 

a univerzální X10 (44,5 cm, 1 000 g)
H  optimální poměr hmotnosti hlavy 

a délky násady
H  neoddělitelné spojení hlavy sekery 

a násady
H  kvalitní a odolné ostří
H  záruka 25 let po registraci 

na webu Fiskars

Rýč SOLID 
H  rovný rýč vhodný na kopání, úpravu 

okrajů a sázení ve standardní 
travnaté půdě

H  špičatý rýč ideální na běžné kopání 
i přesekávání drnů nebo kořenů

H  hlava přivařená k silné kovové 
násadě  

H  nášlapná plocha pomáhá zajíždět do 
tvrdé půdy

H  rukojeť ve tvaru písmene D ideální 
pro všechny velikosti rukou, 
s rukavicemi i bez nich

Hrábě na listí SOLID M 
H  střední hrábě (44 cm) 

vhodné pro práci na 
menších plochách 
a shrabování trávníku

H  robustní pružné prsty 
H  univerzální násada Solid – 

lze na ni nasadit více typů 
čepelí hrábí a košťat  

BUĎTE PŘIPRAVENI NA JARO
Se správnou výbavou jde každá práce na zahradě lépe od ruky 
a stává se z ní zábava. Buďte i vy připraveni s příchodem jara.

SEZÓNA

Kultivátor, lopatka  
a motyčka SOLID  
H  odolné, lehké a pevné nářadí 

z materiálu FiberComp – 
pevného polyamidu vyztuženého 
skelnými vlákny

H  hrany nářadí lze ostřit a usnadnit 
si tak práci 

H  v bílé a černé barvě

NOHEL GARDEN a. s. 
Budínek 86, 263 01 Dobříš, Česká republika
Tel.: +420 318 533 511, E-mail: office@nohelgarden.cz  www.nohelgarden.cz



ROSTLINY

OrgovánOrgován
NEZAMENITEĽNÝ 
ZAČIATOK JARI

Orgován (šeřík, Syringa vulgaris) je jednou z najstarších 
záhradných drevín v Európe. Za jeho slávu vďačíme 
rakúskemu vyslancovi, ktorý v roku 1565 priviezol orgován 
z Turecka na viedenský dvor. Napriek tomu trvalo viac 
ako štyristo rokov, kým sa vo francúzskej škôlke v Nancy 
podarilo vyšľachtiť viac odrôd, z ktorých mnohé sa pestujú 
dodnes. Keď rozkvitnú, je jasné, že sa začala jar.

1

V súčasnosti sa pestujú robustnejšie 
a kompaktnejšie odrody a kvety sú často 
dvojfarebné – okraje okvetných lístkov 
majú zvyčajne svetlejší odtieň. Všetky 
kultivary dorastajú do výšky 4 až 6 metrov 
a môžu sa pestovať ako kríky alebo stromy. 
Typická, pre niektorých až ťažká vôňa 
vychádza z nápadných bielych, žltkastých, 
ružovkastých, modrých alebo fialových 
kvetenstiev.

10
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AKO SA O NE STARAŤ

•  všeobecne nenáročné rastliny, po zakorenení 
zvládajú suché letá

•  mladé rastliny prihnojujte organickými hnojivami 
s dlhou účinnosťou (kompost, hnoj)

•  po odkvitnutí odstráňte odumreté kvety 
nad dvoma vyvinutými bočnými púčikmi

•  prestarnuté kríky možno po odkvetu omladiť 
skrátením na približne 50 cm

Pripravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime a Plantipp

KDE ICH PESTOVAŤ

•  slnečné, teplé miesto (v polotieni menej kvitnú)
•  pôda bohatá na živiny, skôr suchšia, neutrálna 

alebo mierne alkalická
•  neznáša trvalo vlhkú a zhutnenú pôdu 
•  trpasličie druhy možno pestovať v kvetináčoch

← Trpasličí orgován

V  Orgován Meyerov (Syringa meyeri) sa odporúča do malých záhrad - 
nízky, pomaly rastúci druh, ktorý tvorí symetrický, kompaktný ker. 
Z tohto dôvodu tento druh vôbec nepotrebuje strihanie. Koncom mája 
a v júni vytvára malé, veľmi voňavé kvety. Najčastejšie pestovaný 
kultivar ‚Palibin‘ sa často tvaruje ako strom a je vhodný aj do nádob.

Preston Lilacs →

V Niekoľkými kríženiami bola vyšľachtená skupina 
„prestonských hybridov“, ktoré sú veľmi odolné voči mrazu, 

majú obzvlášť dlhé, voľne usporiadané súkvetia a kvitnú 
o niečo neskôr ako ušľachtilé odrody orgovánu. Sú vhodné 

najmä do menších záhrad, pretože dorastajú maximálne 
do troch metrov.

Kúpou našich výrobkov 
prispievate sumou 2,50 Kč / 
0,1 € z každého balenia  
na pomoc Lekárom bez hraníc.Ná

š t
ip

  

119 Kč / 
4,70 €

SUPER
CENY

Vhodní partneri 
 G  dreviny kvitnúce v rovnakom čase  

(okrasná jabloň, kolkvícia, pajazmín, vajgela)
G  trvalky odolné voči suchu a konkurencii koreňov  

(sápa, sasanka, kakosty, cibuľoviny)
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ROSTLINY

Zatímco na předchozích stranách jsme se věnovali 
skutečnému šeříku, tentokrát se zaměříme na rostlinu, 
které se (letní) šeřík jen přezdívá. Kromě toho dostala 
také názvy motýlí keř či motýlovník, protože její vonné 
květy jsou skutečným lákadlem pro hmyz včetně motýlů. 
Její správné české jméno je komule, botanické pak Buddleja.   
Novinkou letošní sezóny jsou zakrslé (trpasličí) komule.

MAGNETMAGNETpro motýlypro motýly
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Ačkoliv na celém světě roste na sto 
různých druhů komulí, u nás se pěstu-
je jen několik z nich. Tou nejznáměj-
ší je komule Davidova (Buddleja 
 davidii), která za své botanické jméno 
vděčí anglickému botanikovu Adamu 
Buddleovi a  francouzskému botani-
kovi Armandu Davidovi, který rostlinu 
v roce 1887 objevil. U nás se od roku 
1911, kdy byla poprvé vysazena v zá-
meckém parku v  Průhonicích, stala 
natolik oblíbenou rostlinou, že se ze 
soukromých zahrad svévolně šíří do 
volné přírody, kde zplaňuje. 
Čím tak uchvátila majitele zahrad 
i  šlechtitele, kteří vytvořili desítky 
různých kultivarů? Pravděpodobně 
svými trubkovitými květy uspořá-
danými v  hroznovitých květenst-
vích, které sladce voní a produkují 
dostatek nektaru, proto lákají řadu 
hmyzu  – zejména včely a  motýly. 

Protože komule kvete pouze na le-
tošních výhonech, je vhodné ji každý 
rok na jaře seříznout a  zároveň ji tak 
podle potřeby udržovat i  v  přijatelné 
velikosti. Jinak je poměrně nenároč-
ná za předpokladu, že ji vysadíme na 
plně osluněné stanoviště s přiměřeně 
vlhkou půdou.
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TRPASLIČÍ KOMULE
Novinkou posledních let jsou komule ze skupiny Butterfly Candy®. Jsou 
typické kompaktním tvarem a zakrslým růstem, dosahují výšky pouze 
kolem 80 cm. Tvoří přitom silné výhony s květy jasných barev šířících 
sladkou vůni. Na jaře je lze seříznout až na 15 cm, znovu obrostou.

K  robustní, vitální rostliny
K  zakrslý a kompaktní růst
K  dlouho kbetoucí
K  vhodné do nádob a na skalky
K  vytvoří nízký lem květinových záhonů  

Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime a Concept Plants

Little Pink

Little Lila

Lila Sweetheart

Little White

Little Ruby

Little Purple
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DŘEVINY

BobkovišeňBobkovišeň
NENÍ BOBEK  

ANI VIŠEŇ

Tvůrci českého botanického 
názvosloví si tentokrát poradili 
snadno: z latinského označení Prunus 
laurocerasus vzali od každého kousek 
a vytvořili bobkovišeň. Přesněji 
řečeno její název. Stálezelený keř 
dorůstající v našich podmínkách výšky 
do čtyř metrů se v posledních několika 
letech dostal do popředí díky svému 
využití do živých plotů, kde se stává 
plnohodnotnou alternativou zeravů 
(Thuja). Pěstovat se však dá i jako 
solitérní dřevina nebo dokonce ve 
větší nádobě na terase.  

Bobkovišně jsou  
univerzální dřeviny –  

hodí se do volných 
i stříhaných živých plotů, 

pro solitérní výsadbu 
i pro pěstování ve větších 

květináčích.  
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Připravila (red) 
Foto Plantipp a Dreamstime

5

2

Zahradník 
radí:

Bobkovišně 
jsou nenáročné dřeviny, 
obvykle netrpí žádnými 

chorobami ani škůdci. Pokud 
se objeví na mladých listech žluté 

až hnědé kulaté skvrny, může jít 
o houbovité onemocnění. Doporučuji co 

nejdříve zasáhnout přípravkem 
Magnicur Fungimat.

Jan Drápalík 
Zahradní centrum  
Horní Počernice

Nejčastěji pěstované kultivary 
1  ́Herbergii´ – výška do 2 m, hustý, pyramidální habitus 
2  ́Rotundifolia´ – výška 2–4 m, listy velké, oválné až okrouhlé, hustý růst
3  ́Etna´ – výška do 2,5 m, listy při rašení bronzové, částečně zvlněné,  

později smaragdově zelené  
4  ́Genolia´ – výška do 3 m, sloupovitý habitus, listy úzké, dlouhé 
5  ́Caucasica´ – výška 2–4 m, výhony rostou vzpřímeně, listy větší 
6  ́Mano  ́– výška do 2 m, hustý habitus, listy vejčité, nesnáší zimní slunce
7  ́Novita´ – výška až 5 m, rychlý růst, spolehlivá mrazuvzdornost  

7

6

3

4

1

BOBKOVIŠEŇ LÉKAŘSKÁ,  
vavrínovec lekárský (Prunus laurocerasus)

•  stálezelený keř dorůstající výšky 2–5 m
•  listy leskle zelené, dlouhé 5–15 cm
•  kvete v květnu a červnu, vzpřímené květenství, krémově bílé, vonné 
•  plod červená peckovice, po dozrání černá, zasyrova jedovatá
•  stanoviště chráněné, ideálně ve stínu či polostínu
•  půda běžná, zahradní, raději sušší než vlhčí
•  řez koncem června (živý plot) nebo na jaře (solitérní rostliny) – 

vždy raději ručně než plotostřihem kvůli poškození listů
•  koncem léta přihnojit draslíkem kvůli lepšímu přezimování



NEVIDITELNÍ, ALE NEPŘÍJEMNÍ

BROS PRÁŠEK PROTI  
MRAVENCŮM MAX 
Výjimečně účinný potravinářský 
jed na mravence pro použití 
v interiérech a jejich blízkosti.

PRÁŠEK PROTI 
MRAVENCŮM
Přípravek na likvidaci 
mravenců a jejich 
hnízd v interiérech i ve 
venkovním prostředí 
(různě velká balení).

GRANULE PROTI 
MRAVENCŮM
Granulovaný potravinářský 
jed na mravence pro použití 
v interiérech a jejich okolí. 

MRAVENCI  
A JINÝ LEZOUCÍ HMYZ
Mikrokapsulovaná kapalina pro 
likvidaci mravenců účinné po dobu 
až 12 týdnů. Mravenci přenášejí 
mikrokapsle s kapalinou do svého 
hnízda, čímž likvidují celou populaci.

VITROL GB
• granulátové návnada k hubení slimáků, plžů a hlemýžďů v zahradách
• díky speciální návnadě účinně přitahuje slimáky
• pro použití v ekologickém zemědělství
• vhodné pro použití při přítomnosti domácích mazlíčků, ptáků a ježků
• bez slizových cest a viditelných mrtvých slimáků/plzáků

NÁSTRAHA NA MRAVENCE
Biocidní gel na mravence v domečku s návnadou 
pro použití v interiéru i exteriéru. Domeček 

chrání přípravek před deštěm a brání dětem 
a domácím zvířatům v přístupu k jedu. Účinnost po 

dobu až tří měsíců.

SPRAY PROTI 
MRAVENCŮM
Spreje na likvidaci 
všech druhů mravenců 
s rychlým účinkem.

Existují druhy živočichů, které ve volné přírodě vnímáme trochu jinak, než když 
navštíví naši zahradu. V lese se rádi zastavíme u mraveniště a pozorujeme, jak se 
hemží pilnými tvory, pokud ale mravence objevíme třeba ve skleníku, radost nemáme.  
Stejně tak je tomu i se slimáky – v přírodě nám nijak nevadí, když si ale pochutnávají  
na našem salátu nebo afrikánech, nutí nás zakročit a jejich výskyt omezit. Jak?  
Třeba některým z produktů, které vám nabízíme v zahradních centrech.

OCHRANA

MRAVENCI 

SLIMÁCI

ČÍM ŠKODÍ  
MRAVENCI 
V ZAHRADĚ?


 ožírají 
mladé 
kořínky 
rostlin


budováním 
podzemních 
mravenišť 
ničí podloží 
dlažby


chovají 
si mšice 
jako zdroj 
potravy

novinka 
2023

již brzy ve vašem 

zahradním  
centru



SEZÓNA

PŘIPRAVTE SE  
NA JARO!
KVALITNÍ RUČNÍ NÁŘADÍ PRO 
DŮM, DÍLNU A ZAHRADU
Příroda se pomalu probouzí a zahradní sezóna začíná. 
Zrezivělo nebo rozbilo se vám od minulého roku nářadí? 
Tak je nejvyšší čas sáhnout po kvalitě. Silně zatěžované 
nářadí je potřeba čas od času obnovit, ale není na škodu 
sáhnout i po vychytávkách a novinkách, které vám 
a usnadní práci. Ať už potřebujete sekeru na štípání 
dříví, hrábě na trávu nebo kompletní zavlažovací 
systém, sáhněte po kvalitním nářadí značek CONNEX 
a MEISTER. Překonejte sami sebe a dotáhněte své 
projekty k dokonalosti.

HLAVNÍ VÝHODY

• ERGONOMICKY DESIGN
 • VŽDY MODERNÍ A TRENDY

• MAXIMÁLNÍ FUNKČNOST
 • DŮRAZ NA KOMPAKTNÍ ULOŽENÍ

• KVALITA SPLŇUJÍCÍ EVROPSKÉ NORMY

• VHODNÉ PRO KUTILY I PROFESIONÁLY

• VYCHYTÁVKY PRO ZJEDNODUŠENÍ PRÁCE

• DŮRAZ NA EKOLOGICKÉ BALENÍ

Ruční nářadí ↑
Veškeré nářadí pro péči o záhon, zahradu 

nebo třeba ovocný sad. Vysoká kvalita 
a moderní design pro každého.

Ať už jste nadšeným nováčkem nebo zkušeným profíkem, naše 
nářadí vás určitě nezklame. Tvořte, stavějte nebo třeba bořte 
a nebojte se výtvory ze své fantazie proměnit ve skutečnost. 
Není na světě lepší pocit než ten z dobře odvedené práce.

↑ Zavlažovací systém 
Sprchy, zavlažovače, hadice, spojky 
a vše ostatní, co můžete potřebovat 
při zalévání zahrady.

↓ Zahradní nůžky
Nůžky pro stříhání větví, živého plotu, trávy, 
květin a mnoho dalšího.
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UŽITKOVÁ ZAHRADA

RADY A TIPY, JAK SI I NA 
MALÉM PROSTORU VYPĚSTOVAT 
SPOUSTU ZELENINY

Farmaření v malémFarmaření v malém
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Farmaření v malémFarmaření v malém
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TŘI SESTRY ZE ZÁHONU

KDO, S KÝM A PROČ

Fazole a saturejka  
Prevence proti napadení fazolí 
mšicemi.

Jahody a česnek

Proti houbovým chorobám 
a roztočíku jahodníkovému.

 Mrkev a cibule  
nebo pór

Ochrana před květilkou cibulovou 
a pochmurnatkou mrkvovou.

Kopr, okurky a salát

Salát chrání před dřepčíky, kopr 
před mšicemi.

Zelí, celer a rajčata

Rajčata odpuzují běláska zelného. 
Rajčata chrání celer před 
houbovými chorobami. Kombinace 
odpuzuje dřepčíky, můru zelnou 
a květilku zelnou.

Kombinujte na jednom záhonu několik druhů zeleniny! Vyplatí se 
to, protože rostliny se dokážou vzájemně chránit před napadením 
škůdci nebo sloužit jako opora.

W  Kukuřici si předpěstujte v druhé polovině dubna 
výsevem do květináčků. Až se objeví první lístky, 
přesuňte je na slunečné stanoviště při teplotě 
kolem 16 °C.

 W   Koncem dubna vysejte do květináčků dýni, pěstujte 
při teplotě jako kukuřici.

W   Za slunečných dnů (alespoň 10 °C) sadbu otužujte, 
na noc ji ale přenášejte zpět do tepla.

W   Jakmile pominou poslední mrazíky, vysaďte kukuřici 
a dýni na stanoviště.

W  Až dosáhne kukuřice na záhonu výšky asi 15 cm, 
vysejte asi 10 cm od stonku dvě semena fazole. 
Slabší rostlinu později odstraníte.

Kukuřici, fazole a dýně pěstovali na svých polích kromě Mayů a Aztéků 
také indiáni v Severní Americe. Metoda společného pěstování 
se nazývá tři sestry nebo také milpa, což je aztécké označení 
s významem pole nebo rodinné pole s kukuřicí. Rostliny se ideálním 
způsobem doplňují: kukuřice jako hlavní kultura slouží fazolím jako 
opora. Fazole pomocí hlízkových bakterií na svých kořenech vážou 
vzdušný dusík a částečně ho vylučují do půdy, kde ho využije kukuřice. 
Dýně pokrývá půdu, brání odparu vody a přímému slunečnímu záření 
a pozitivně tak působí na půdní život.

 Okurky, celer, 
kedlubny

Celer a kedlubny se pozitivně 
ovlivňují kořenovými výměšky.

Špenát a kedlubny

Špenát vylučuje saponin, který 
pozitivně ovlivňuje růst.

 Mrkev, ředkvičky, 
hrách

Mrkev a hrách se navzájem 
podporují v růstu.

Brambory a kmín

Kmín dodává bramborám lepší 
aroma.

Kukuřici a dýni 
nabízíme také 

předpěstované.
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odleželý kompost smíchaný s prosátou, 
živnou půdou 

hrubý kompost 

listí, sláma, suché, zdřevnatělé 
části trvalek

tenké větve z předjarního průklestu

netkaná textílie
silné větve, kořeny apod. jako drenáž

Vyvýšené či vysoké záhony jsou tren-
dem poslední doby – jsou praktické 
a vypadají většinou i lépe než obyčejné 
záhony. Patří na plné slunce. Rozměry 
by měly být takové, abychom se po-
hodlně dostali do středu záhonu, tedy 
šířka asi 120 až 150 cm. Vytvořit je mů-
žeme z cihel, dřeva, kamenů, ale i prou-

tí (nebudou tak trvanlivé). Výhodou vrs-
tvení materiálů uvnitř záhonu je nejen 
zužitkování rostlinného odpadu, ale 
také jeho postupný rozklad, při němž 
se uvolňuje teplo. Zelenina pak lépe 
prosperuje a navíc je lépe chráněna na-
příklad před slimáky.  

Podle statistik vedou u nás 
v konzumaci čerstvé zeleniny 
rajčata následovaná mrkví, 
okurkami a cibulí. Na dalších 
místech žebříčku pak jsou salát, 
zelí, kedlubny a květák. Čím více 
těchto plodin budeme pěstovat, 
tím méně jich budeme muset 
kupovat. Kromě toho je vhodné 
vsadit na výnosnou zeleninu 
(viz box).

Novému trendu v zahradní architektuře, vertical gardeningu, neunikla ani 
zelenina. Zatímco původním účelem pěstování rostlin ve svislém směru bylo 
ozelenění fasád a zlepšení mikroklimatu ve městech, příznivci netradičních 
způsobů pěstování se tohoto nápadu chytili a začali v různých kapsách a závěsných 
nádobách pěstovat také zeleninu, především druhy, které nejsou příliš náročné 
na hloubku substrátu – saláty, ředkvičky, hrách či bylinky. Většinou se k tomu 
využívá stěn s kapsami, do nichž se rostliny vysazují buď přímo, nebo v květináčích. 
Automatický systém závlahy se pak stará nejen o zálivku, ale také o zásobování 
rostlin živinami, protože s omezeným množstvím půdy by si dlouho nevystačily.

VYVÝŠENÉ ZÁHONY

MINIFARMING aneb  
ZELENINOVÁ SOBĚSTAČNOST

ZAHRADA VE VERTIKÁLÁCH

W  mangold (cca 5 kg / m2) W  mrkev (cca 3 kg / m2)
W  rajčata (cca 4 kg / m3) W  cukety (cca 4 kg / m3)
W  fazole (cca 3 kg / m2)
Pro pokrytí zásob zeleniny i na zimní období je vhodné 
pěstovat i zeleninu určenou pro skladování (mrkev, dýně, 
červená řepa) a zimní zeleninu (kadeřávek, pór, čekanka, 
pastinák) – samozřejmě za předpokladu, že máme vhodný 
prostor pro skladování (studený sklep nebo garáž).
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RAJČATA POROSTOU I VE VÝŠKÁCH
Velmi oblíbenou a chutnou zeleninou, které vyhovují velmi slunná místa, 
hnojení čerstvým hnojem nebo kompostem, jsou rajčata. Vybírat můžeme ze 
tří růstových forem, podle toho, kam na balkoně rostliny umístíme. Můžeme 
pěstovat rajčata tyčková, která k růstu potřebují velké nádoby a vhodnou 
oporu, protože rostou do výšky. Pokud chceme jen nižší rostliny, které dobře 
porostou v truhlících, zvolíme si keříčkovou formu, ta dorůstá výšky okolo 
30 centimetrů. 

KDYŽ NIC JINÉHO,  
TAK BYLINKY URČITĚ
Přiznejme si, že i pěstování zeleniny 
na balkoně zabere trochu času při péči 
a údržbě. Výborným tipem pro „líné 
zahradníky“ jsou bylinky. Pěstovat je mů-
žeme v truhlíku nebo v květináčích, jsou 
velmi nenáročné a dávají nám pocit, že 
přece jen nějakou tu užitečnou zeleň na 
balkoně vypěstujeme. Protože většinou 
nijak bujně nerostou a navíc je stihneme 
průběžně sklízet, je důležité vhodně 
zvolit nádobu, do které je vysadíme. 

KŘEHKÉ SALÁTY KDYKOLI 
PO RUCE
Jednou z nejsnadněji pěstovaných rostlin 
na balkoně je listový salát. Mělce kořenícím 
salátům totiž stísněný prostor v nádobách ani 
mírné zastínění nevadí a můžeme je pěstovat 
téměř po celý rok. Pro dobrou chuť vyžadují 
vydatnou zálivku, jinak listy zhořknou a začnou 
vyhánět do květů.   

ROUBOVANÁ BUDE PLODIT VÍCE
Na omezeném prostoru oceníme jednu z výhod 
roubované zeleniny – vyšší výnos. Stejně jako 
u ovocných stromů se i u zeleniny využívá spojení 
dvou částí různých rostlin – odolné a silné podnože 
s úrodným roubem. Díky tomuto spojení se nově 
vzniklá rostlina vyznačuje unikátní kombinací vlast-
ností. Roubované rostliny navíc lépe snášejí extrémní 
podmínky, jako třeba dlouhé období sucha, které 
jsme zažili v několika posledních letech. 

CUKETY SE VEJDOU 
NA BALKON
Na větším balkoně můžeme 
pěstovat i cukety. Jejich plody 
mohou být mimo jednoba-
revných zelených a žlutých 
i bílé nebo různě pruhované. 
Předpěstované sazenice ze 
semen, vysévaných od konce 
dubna, vysazujeme v druhé po-
lovině května. Pro pěstování na 
balkonech si vybereme odrůdy 
s kompaktním růstem a kratšími 
nebo kulatými plody. 
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BRAMBORY Z BALKONU
Ochutnali byste rádi vlastnoručně vypěstované brambory, 
ale nemáte místo na zahradě? Zkuste to s větší nádobou 
nebo třeba jutovým pytlem. Květináč by měl být vysoký 
alespoň půl metru a široký kolem 40 cm. Do třetiny ho vy-
plňte substrátem, rozložte na povrch sadbové brambory 
a zasypte asi 10cm vrstvou substrátu. Až výhonky 
dorostou výšky asi 10 cm, přisypte další zeminu. 
Tento postup opakujte, až bude nádoba 
zcela zaplněná. Na podzim, až nať 
zvadne, stačí nádobu vysypat 
a pohodlně brambory vybrat. 

Granulovaný kravský hnůj 
je vhodný k  základnímu 
hnojení před výsadbou rostlin 
vyžadujících organické hnojení 
(brambory a plodová zelenina).

FLORIA SUBSTRÁT 
NA RAJČATA 40 L 
OTOČ A SÁZEJ
Do obalu stačí vyříznout otvor 
a vysadit rostliny přímo do něj – 
obejdete se bez pěstební nádoby.

TOMATO GROWER
Speciální květináč pro pěstování 
rajčat dodávaný s opěrnou 
konstrukci, která usnadní 
vyvazování rostlin. Zalévá se přímo 
ke kořenům otvorem ve spodní 
části květináče.

Zahradník 
radí:

Na pestovanie 
zeleniny a ovocia 

nepotrebujete nevyhnutne 
veľkú záhradu a záhony. Stačí 
malý balkón alebo terasa, kde 

môžete pestovať rastliny 
v kvetináčoch alebo 

väčších nádobách.

Ing. Rudolf Martinák
SLOVFLÓRA s.r.o.

MAGNUS GREEN WALL
Velkoobjemový truhlík s oporou 
je ideální pro pěstování zeleniny 
na terase. Součástí sady je kromě 
truhlíku také miska s kolečky a opěrná 
konstrukce s kovovými výztuhami 
přichycená ke dnu truhlíku.
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BIOPĚSTOVÁNÍBIOPĚSTOVÁNÍ
A PÉČE O ROSTLINY BEZ CHEMIE 

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. 
Prevence je základ – dělejte pravidelné obchůzky své zahrádky, kochejte 
se svými výpěstky a včas objevte „škodílka“, abyste mohli zasáhnout.

Slunéčko sedmitečné – 
larva a dospělec

Rostlinám růst  
zdravě pomůžete i mnoha  
jednoduchými kroky:

G podporujete přirozené nepřátele škůdců (např. slunéčka, 
pestřenky, zlatoočky) výsadbou atraktivních rostlin 
G používejte mechanické bariéry (např. ochranné sítě proti 
květilkám a molicím)
G vysazujte „nepřátelské rostliny“ (např. afrikán je 
nepřátelský pro půdní háďátka/nematody a naopak svojí vůní láká 
užitečné pestřenky a slunéčka, které hubí mšice; jeho výsadba mezi 
zelím sníží atraktivitu zelí pro bělásky)
G některé škůdce likvidujte jednoduše sběrem  
(např. housenky, mandelinky)

Stále větší skupina zahrádkářů dává přednost biopěstování – 

způsobu práce v souladu s přírodou.  Chtějí sklízet zdravé ovoce 

a zdravou zeleninu a zároveň dělat něco pro přírodu. Jsou si 

vědomi, že takové jídlo se dá získat díky zdravým a silným 

rostlinám pěstovaných na zdravé a úrodné půdě. 

PŘÍRODA TO DOBŘE 
VYMYSLELA!
Víte, že rostliny si umí vytvořit svoji 
strategii, jak se ochránit? Vytvoří si látky, 
které choroby „zabrzdí“ v jejich šíření 
a škůdcům nechutnají nebo je přímo zabijí. 
Tyto tzv. botanické pesticidy jsou přitom 
bezpečné pro člověka i užitečné organismy. 
Může jít o různé rostlinné výtažky 
nebo bylinky či různé látky pocházející 
z koření. Vývoj těchto ekologických 
prostředků „nové generace“ běží již 
několik let v rámci spolupráce AGRO CS 
Česká Skalice a VÚRV Praha pod vedením 
dr. Romana Pavely. Na trh jsou uváděny 
pod značkou NATURA a spolu s přírodní 
řadou substrátů a hnojiv tvoří tři základní 
pilíře pro biopěstování.

JAK NA TO
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NATURA Přírodní prostředek  
na přezimující škůdce
Sezona startuje již v předjaří preventivním postřikem 
proti přezimujícím stadiím savých škůdců, zejména 
mšic, svilušek, mer či píďalek. Postřik škůdce „obalí“ 
tenkou vrstvou a zabrání jim v dýchání. Důležité je, aby 
koncentrát a voda měly pokojovou teplotu a perfektně 
se tak spojily.  Aplikujte na počátku rašení pupenů při 
venkovní teplotě vyšší než 7 až 8 °C.

NATURA Bylinková směs 
na plísně
V šetrném boji s plísněmi na okurkách, 
bramborech, rajčatech, cibuli či 
okrasných rostlinách pomůže směs 
mletého hřebíčku a skořice. Omezí 
rozvoj plísní a její výrazná vůně 

současně odpuzuje mšice nebo svilušky. 
Jde o preventivní krok, proto ovoňte své 

rostliny již na počátku růstu, a pak pravidelně stříkejte v intervalu 
10–15 dní (i na stonky a ze spodu listů). 

NATURA Přípravek  
na savé škůdce
S mšicemi či molicemi 
se už setkal snad každý 
zahrádkář. Mšice určitě 
poznáme, jejich populaci 
dokážou do určité míry 
zvládnout jejich přirození 
nepřátelé – slunéčka, 
lidově „berušky“. Molice 
jsou malí motýlci s bílými 
křídly, kteří sají hlavně 
na spodu listů brukvovité 
zeleniny nebo třeba rajčat. Molice milují suché a teplé počasí, 
v průběhu roku mohou na rostlinách vytvořit i několik generací. 
Dobrá zpráva je, že na savé škůdce můžete použít zcela nový 
prostředek, který umí pomoci nejen s mšicemi a molicemi, ale 
i s třásněnkami a sviluškami. 

NATURA Přípravek  
na housenky 

Listožravé housenky, například běláska 
zelného, můžeme při malém výskytu sbírat. 
Při větším rozšíření pomůže přípravek 
působící jako požerový jed s kontaktním 
účinkem. Ten je rychlý, do několika 
hodin. Využijete ho při ošetření květáku, 
hlávkového zelí, kapusty či brokolice.

NATURA Bylinková 
směs na svilušky 
Svilušky pouhým okem 
skoro nevidíme, zato 
jejich řádění nám může 
přinést velkou škodu. 

Vlivem jejich sání zejména 
na spodu listů listy rostlin 

žloutnou, hnědnou a usychají. 
Někdy jsou rostliny pokryty 

pavučinkou. Vyzrát na ně můžeme směsí mleté skořice a mydlice 
v čajovém sáčku. Ze směsi si připravte výluh, který aplikujte 
na rostliny, a to i zespodu listů.  

NATURA 
Přírodní  
prostředek 
na padlí
Horká novinka letošního roku zabrání vývoji padlí, 
typických bělavých povlaků, která nejčastěji napadá 
okurky, cukety, melouny, natě mrkve či petržele. 

Receptura je výhradně zaměřena 
na všechny druhy padlí včetně 

amerického na angreštu 
a rybízu. 

Test aplikace přípravku – před aplikací, jeden den po aplikaci 
a dva dny po aplikaci

Test aplikace přípravku – 
kontrolní rostlina bez 
ošetření a rostlina 
ošetřená dvakrát 

s odstupem 15 dnů

novinka

novinka

novinka
novinka
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Text Kateřina Richterová 
Foto Botanikfoto, Dreamstime a archiv

1

4

6 7 8

2

DŘEVINY

V každé zahradě by se měly objevit stromy, které vytvářejí vyšší patro 
a jsou zároveň oživením zahrady. Kromě estetické funkce poskytují na 
zahradě také stín a zvlhčují klima. V našich zahradních centrech si může-

te koupit vzrostlé stromy v kontejnerech a výsadbu můžete provádět během 
celého roku. Přinášíme přehled nejprodávanějších stromů v roce 2022.

10 NEJ- 
OBLÍBENĚJŠÍCH  

MENŠÍCH STROMŮ DO ZAHRADY
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Další oblíbené stromy do malých zahrad 
Moruše, moruša (Morus alba ´Pendula´, Morus platanifolia)
Bříza, breza (Betula pendula ´Youngii´)
Javor (Acer platanoides ´Globosum´)
Akát, agát (Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´)
Višeň křovitá, višňa krovitá (Prunus eminens ´Umbraculifera´)
Jinan, ginko (Ginkgo biloba ´Mariken´)

1. Prunus cerasifera ´Nigra´ 
(Myrobalán)  
Slivoň se sytě červenou barvou listů. 
Dorůstá výšky 3–7 m. Na jaře je obsypána 
růžovými květy. Nenáročná na údržbu 
a pěstování.

2. Prunus serrulata ´Kanzan´ (Sakura)  
Jedna z nejkrásnějších sakur původem 
z Asie. Na jaře v době květu poskytuje 
záplavu růžových květů. Nevyžaduje žádné 
speciální podmínky pro pěstování, jen více 
světla.

3. Prunus serrulata ´KIKU-
SHIDARE´
(Sakura převislá)
Převislá sakura s růžovými plnými květy. 
Výška kmínku může být různá, záleží, v jaké 
výšce byl strom naroubovaný. Hodí se 
i do menších zahrad, její výška dosahuje 
asi tři metry. 

4. Liriodendron tulipifera 
´Fastigiatum´ (Liliovník, ľaliovník) 
Listy jsou podobné hudebnímu nástroji 
lyře a květ připomíná rozkvetlý tulipán. 
Strom dorůstá výšky až 30 metrů, kultivar 
´Fastigiatum´ však roste kuželovitě a vejde 
se i do menší zahrady.

5. Crataegus laevigata 
´Paul´s Scarlet´ (Hloh)
Pomalu rostoucí strom atraktivní během 
celého roku. Kvete v květnu až v červnu 
drobnými shluky růžových až červených 
kvítků. Je nenáročný na pěstování.

6. Sophora japonica ´Pendula´ 
(Jerlín, sofora)  
Převislý strom vyžadující teplejší stanoviště. 
V dospělosti (cca v 10–15 letech) kvete 
uprostřed léta v dlouhých bíložlutých latách. 
Dorůstá maximálně 3,5 metru.

7. Gleditsia triacanthos ´Sunburst´
(Dřezovec, gledíčia)
Vzdušný, svěží strom, jehož listy raší krásně 
žlutou barvou. Strom má tvrdé dřevo 
a roste velmi pomalu. Dopřejte mu teplejší 
a slunné stanoviště. 

8. Acer platanoides ´Crimson 
Sentry´
(Javor)  
Červenolistý javor, barva listů se však 
během roku postupně mění – raší 
purpurově-vínově, během léta jsou listy 
hnědočervené a na podzim měděné 
s nádechem červené. Vybarvení listů je 
závislé na množství slunečních paprsků – 
čím je jich více, tím jsou listy barevnější. 

9. Liquidambar styraciflua ´Gum 
Ball´ (Ambroň, ambrovník)
Pravidelná kupovitá koruna, vykrojené 
pěticípé listy a zajímavé plody jsou benefity 
tohoto málo vzrůstného stromu. 

10. Platanus × acerifolia ´Alphens 
Globe´ (Platan)  
Kulovitý kultivar má menší vzrůst, dosahuje 
výšky asi tři metry. Má krásnou světle 
šedou kůru a zajímavé kulovité plody, které 
zůstávají na stromě i během zimy. 

9

3

5

Zahradník 
radí:

Při výběru 
méně vzrůstného 

stromu je potřeba zvolit 
správný kultivar, který 
odpovídá vašim požadavkům. 
S výběrem vám pomohou 

naši zkušení zahradníci.  
Ing. Václav Červinka
Školky Montano  
spol. s r.o.

10
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PESTRÉPESTRÉ  &&    
ROZKVETLÉROZKVETLÉ

VelikonoceVelikonoce

Velikonoční svátky vycházejí 
z židovské slavnosti zvané pesach 

(v překladu přejití, odtud latinské, 

řecké a ruské pascha, naše pašije). 

Zatímco pesach se slaví pravidelně 

čtrnáctý den v měsíci (odpovídá 

přelomu března a dubna), Velikonoce 

jsou svátky pohyblivé – připadají 

na první neděli po prvním jarním 

úplňku po jarní rovnodennosti, letos 

tedy na poslední březnový a první 

dubnový den. 

FLORISTIKA
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Pro jarní a velikonoční floristiku se používá široký sortiment 
rostlin a celá řada doplňkových materiálů. Výběr materiálu 

a jeho barevnost by vždy měly vycházet z účelu použití 
a z prostředí, ve kterém budou použity. Velikonoční a jarní 

dekorace by měly vyjadřovat radostné očekávání právě 
přicházejícího jara, měly by obsahovat pestré barvy probouzející 

se přírody. Právě rozkvétající příroda a její barvy jsou jednou 
z hlavních inspirací aranžmá pro toto období.

Připravila Jana Morávková  
Foto Dreamstime a HKK

Přijďte si do našich 
zahradních center 

vybrat z bohaté 
nabídky velikonočních 

potřeb a dekorací.

Vejce
o symbol plodnosti, 

života, vzkříšení
o koledníkům se 

dávají vařená, vyfouklá 
slouží pouze jako 

dekorace

ROSTLINY
V jarní cibulnaté a hlíznaté rostliny

V na jaře kvetoucí rostliny – pomněnky, petrklíče, pryskyřníky, čemeřice
V kvetoucí dřeviny – líska, vrba, bříza

BÍLÁ
navozuje 

vznešenou 
atmosféru čistoty 
a nedotknutelnosti

MÁJOVĚ 
ZELENÁ  

mladé listí,  
které potřebuje 
slunce ke svému 

zdravému 
 růstu

ŽLUTÁ 
symbol slunce 
a slunečního 
svitu, tolik 
potřebného  
po dlouhém 

zimním  
období

ORANŽOVÁ 
žár slunce, 

nejteplejší ze 
všech barev

ČERVENÁ 
symbol 

života, nové 
krve a spolu 
s oranžovou 

patří do skupiny 
teplých barev

ZELENÁ
symbol jara 

a rašící přírody, 
klidu, naděje 

pramenící 
z probouzejícího 

se nového 
života
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POKOJOVKY

Nedaří se vám pěstovat ani ty 
nejobyčejnější pokojové rostliny? 
Nebo třeba tak často cestujete, že 
by květiny v bytě vaši nepřítomnost 
nepřežily? I pro vás máme řešení – 
vyzkoušejte kaktusy a sukulenty, 
rostliny, které se i několik týdnů bez 
problémů obejdou bez vody, a přesto 
dokážou zejména moderní interiér 
patřičně ozdobit.  

Kaktusy původně pocházejí 
z amerických kontinentů, dnes se 
ale s mnohými z nich potkáme 
v nejrůznějších zemích celého světa. 
U nás patří k často pěstovaným 
okrasným rostlinám pro svůj exotický 
vzhled a také pro krásu květů a tvarů. 

NENÁROČNÍ,

Kapalné hnojivo na kaktusy a sukulenty 
s optimálním poměrem živin pro zdravý vývoj rostlin 
a bohatou násadu květů.

Speciální substrát pro kaktusy s vyšším podílem 
porézního materiálu pro všechny suchomilné rosltiny.Ná

š t
ip

  
ale pichlavíale pichlaví

NYNÍ  
V NABÍDCE

Rozšířená 
kolekce kaktusů 

a sukulentů

PÉČE O KAKTUSY A SUKULENTY

•  rostou od jara do podzimu, zimu 
musejí přečkat ve vegetačním klidu

•  od června do října mohou být venku  
•  v interiéru ideální stanoviště na okně, 

kam svítí alespoň část dne slunce
•  zaléváme jen v teplých týdnech 

zhruba od dubna do října
•  nejvhodnější je měkká čistá 

dešťová voda 

•  zaléváme shora i do podmisky, aby 
půda v květináči nasákla i ke kořenům 

•  některé druhy mají specifické 
nároky, informujte se proto u našich 
prodavačů

Připravila (red)  
Foto Flora Dania a BBH
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SEZÓNA

Určitě na jaře nesmíme zapomenout na ošetření 
slivoní a jabloní proti pilatkám. Tito škůdci 
způsobují hromadný opad mladých plodů, které 
poškodí svým žírem. Ochranu proti pilatkám 
provedeme v době opadu květních plátků, 
a to nejlépe přípravkem Sanium Systém. 
Přípravek je neškodný pro včely, ale zároveň má 
hloubkovou účinnost na savé a žravé škůdce. 

Další variantou, jak 
se úspěšně zbavit 

přezimujících stádií 
škůdců, je použití biologického 

přípravku Nemapom. Ten 
obsahuje parazitické hlístice, které 
aktivně vyhledávají přezimující 
stádia škůdců a likvidují je. 

V poslední době je častým 
škůdcem hlavně buxusů 
zavíječ zimostrázový, jehož 
housenky mohou tyto keře 
zcela zlikvidovat. Protože 
začínají být aktivní při 
teplotách již od 10 °C, je 
třeba keře prohlédnout 
a případně zasáhnout. Vhodný 
je například již zmíněný 
Sanium Ultra nebo 
přípravek Lepinox, který je 
dokáže velice rychle zahubit. 

JARO V OVOCNÉ  
ZAHRADĚ

Začíná jaro a abychom měli v našem sadu co největší sklizeň 
ovoce, musíme si už teď dát pozor na pár věcí. S probouzející 
se přírodou začínají být aktivní i různí škůdci a zárodky 
chorob, kteří nám mohou v průběhu vegetace nadělat 
spoustu starostí. Jakmile se začnou nalévat pupeny na 
stromech a teploty se přiblíží 10 °C, je čas na předjarní 
ošetření ovocných dřevin.

V brzkém jaru můžeme úspěšně řešit i přezimující 
stádia škůdců, jako jsou mšice, obaleči, píďalky aj.
Tito škůdci jsou schovaní v prasklinách kůry stromů, 
v pupenových šupinách a čekají, až se oteplí, aby mohli 
začít fungovat v našem sadu. Díky včasnému ošetření 
proti těmto stádiím zajistíme jejich menší populaci 
a s tím spojenou míru poškození rostlin. Zároveň 
jejich nástup začne později a v menší míře. Časně 
jarní postřik proti škůdcům má tedy velký význam 
pro budoucí zdravotní stav našich stromů. 
Při výběru přípravků doporučujeme kombinovat 
výhody chemické i biologické ochrany. Jako zajímavá 
varianta se jeví postřik přípravkem Sanium 
Ultra společně s RockEffectem. Sanium Ultra 
je přípravek, který dokáže zahubit škůdce již při 
teplotách kolem 6 °C, účinkuje i na jejich vajíčka 
a díky doplnění RockEffectu velice dobře ulpí 
na větvích a kmenech stromů. 

V této době už máme pravděpodobně za sebou postřik proti kadeřavosti 
broskvoně, který se provádí opravdu velmi brzy a letos to bylo už v první 
dekádě ledna. Ukazatelem vhodného času je prášení pylu lísky. Pokud se 
lísky otevřou a jehnědy začnou žloutnout, je čas vyrazit na broskvoně 
s Vitální broskví nebo Championem. Champion můžete použít 
i v průběhu pučení dalších stromů jako preventivní dezinfekční postřik 
v době, kdy ještě stromy nemají listy. Podobně se dá použít i přípravek 
Sulfurus, který velmi dobře funguje i na lišejníky na stromech a jako 
první postřik proti strupovitosti a padlí na jádrovinách je optimální. 

Pouze ve 
vybraných 
zahradních 

centrech



32

JARNÍ PŘÍPRAVY NAŠEHO 
ZAHRADNÍHO CENTRA JSOU 
V PLNÉM PROUDU 
Pro naše nejmenší zákazníky máme 
nový dětský koutek s herními prvky 
a dospělí určitě ocení naše zahradní 
bistro. Těšíme se na vaši návštěvu!

G www.hortis.net

Hortiscentrum s.r.o. 
Židlochovice

Jiná zahrada s.r.o., 
Mladá Boleslav-Debř

Jiná zahrada s.r.o., 
Chabařovice

18. 3. Otevírání jara  
8. 4. Velikonoční mláďátka  
14. 5. Den matek 

G www.jinazahrada.cz

19. 3. Otevírání jara  
9. 4. Velikonoční mláďátka  
13. 5. Den matek 

G www.jinazahrada.cz

JARNÍ AKCE v našich v našich 
zahradních zahradních 
centrechcentrech

 
 

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

20. – 26. 3. Vítání jara a výstava tulipánů
20. – 22. 5. Bylinkový víkend
3. – 5. 6. Levandulový víkend

15. 3. – 15. 4. Cibuloviny
8. 4.  Pomlázkování (zelené pivo, pletení pomlázek)
15. 4. – 15. 5. Sakury
1. 5. – 31. 5. Rododendrony

G www.smelcovna.cz

Arboretum 
Šmelcovna, Boskovice

Zahradní centrum Parkon, 
Libice nad Cidlinou



OCHRANA

ÚRODA BEZ CHOROB  
A ŠKŮDCŮ
Kdo se chce dočkat skutečně bohaté úrody ovoce a zeleniny 
nebo zahrady plné květin, většinou se neobejde bez 
přípravků proti těm, kdo se snaží mu v jeho úsilí bránit – 
ať už jde o plísňové choroby včetně tolik obávané plísně 
bramborové na rajčatech, nebo živočišné škůdce, z nichž 
zejména mšice dokážou rostliny výrazně oslabit. 

Magnicur Quick  
H  fungicid s vynikajícím účinkem k ochraně 

jahodníku, maliníku, rajčat, paprik a okurek 
ve skleníku a okrasných rostlin

H  proti moniliové spále či moniliové hnilobě 
višní, meruněk, třešní, slivoní a broskvoní 

H  působí systémově a preventivně

Sanium AL
H  systémový přípravek k přímému použití 

na ochranu okrasných rostlin, zeleniny 
a ovocných stromů proti savým škůdcům

H  působí při kontaktu, ale rovněž při 
příjmu účinné látky sáním na ošetřených 
rostlinách

H  bezpečný pro včely

Herbiclean AL  
H  totální přírodní listový herbicid proti 

jednoletým a vytrvalým plevelům, 
mechům a řasám

H  působí až osm týdnů
H  ekologický přípravek s účinnou látkou 

čistě přírodního původu
H  již tři hodiny po aplikaci je dešti odolný

Magnicur Core  
H  fungicidní přípravek proti houbovým 

chorobám s dlouhodobým účinkem
H  je voděodolný – rostlina je na povrchu 

trvale chráněna i za deště  
H  rostlinná pletiva chrání proti infekcím

Magnicur Energy    
H  k dezinfekci půdy po zimě
H  ochrana proti padání klíčních rostlin
H  proti plísni okurkové, salátové a zelné
H  dlouhodobé působení – preventivní 

i kurativní (léčebné) 

Sanium Stick 
H  k přímému použití jako ochrana před savými 

škůdci
H  navíc dodává rostlinám všechny základní živiny 
H  obsahuje specifické látky, které zlepšují 

celkový vzhled rostliny
H  účinná látka je snadno přijímána kořeny rostlin 

a dále distribuována do nadzemních částí

Magnicur Finito 
H  fungicid proti plísni bramborové,  

okurkové a cibulové
H  je odolný dešti
H  působí preventivně i kurativně (léčebně) 

Magnicur Fungimat AL  
H  fungicidní přípravek k přímému použití 

postřikem 
H  ochrání okrasné, pokojové rostliny a růže 

proti padlí, skvrnitosti listů a rzím 
H  působí preventivně i dlouhodobě
H  po postřiku se na povrchu listů vytvoří 

ochranný povlak, čímž se zabrání novému 
rozvoji choroby
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Objednejte si 55. ročník časopisu  
Zahrádkář, sezona již klepe na dveře!

objednávejte na:
predplatne@zahradkari.cz
602 557 560, 222 780 739  
(Po–Pá: 9–15 hod.)

Předplaťte si nyní za stávající cenu

Vydává Český zahrádkářský svaz
časopis Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
www.zahradkar.org, www.izahradkar.cz

12 čísel za 504 Kč 

Více než milion  
pro Lékaře bez hranic 
Pokud si v našich zahradních centrech koupíte rašelinu, zahradnický substrát 
nebo mulčovací kůru, podpoříte Lékaře bez hranic částkou 2,50 Kč/0,1 € 
z každého prodaného pytle. Letos se prodalo neskutečných 405 229 pytlů 
těchto produktů, takže hlavně díky vám, našim zákazníkům, jsme mohli 
předat šek v hodnotě 1 013 704 Kč.

Je úžasné pozorovat, jak se částka 
každoročně navyšuje, a tajně doufáme, 

že tomu bude i nadále.

Podporujeme

2727  
ZAHRADNÍCH 

CENTER

11 
ROK

2 země2 země 
(Česká republika 

a Slovensko

33 produkty 
405 229405 229 pytlů
11 24811 248 palet

rok 2020
  

412 438 Kč 
16 498 €

rok 2021

  
780 000 Kč 
30 684 €

rok 2022

  
1 013 704 Kč 

40 792 €

Věříme, že naše podpora Lékařů bez hranic bude pokračovat 
díky vám i nadále!



Objednejte si 55. ročník časopisu  
Zahrádkář, sezona již klepe na dveře!

objednávejte na:
predplatne@zahradkari.cz
602 557 560, 222 780 739  
(Po–Pá: 9–15 hod.)

Předplaťte si nyní za stávající cenu

Vydává Český zahrádkářský svaz
časopis Zahrádkář, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3
www.zahradkar.org, www.izahradkar.cz

12 čísel za 504 Kč 

1. pilíř

= kvalitní substrát

s obsahem přírodního
hnojiva 

2. pilíř

= organické hnojivo

             přírodní zdroj
                všech živin

3. pilíř

= ochrana proti

chorobám a škůdcům

na bázi přírodních látek 

Biozahradničení

  jako součást

    zdravého
životního stylu

Biozahradničení

  jako součást

    zdravého
životního stylu

www.agronatura.cz

  ... stáhnete si

    “Průvodce
        zdravou
      zahrádkou”
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PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Hortiscentrum s.r.o.
•  Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice 

Tel.: +420 547 237 878
•  Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav 

Tel.: +420 327 313 010
www.hortis.net

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

GardenMarket s.r.o. 
687 12 Kněžpole 370
Tel.: +420 739 238 145
www.gardenmarket.eu

JINÁ ZAHRADA s.r.o.
•  Ústecká 724, 403 17 Chabařovice 

Tel.: +420 606 094 474
•  Josefodolská 352,  

293 01 Mladá Boleslav-Debř 
Tel.: +420 778 080 560

www.jinazahrada.cz

Marian Janků – Arboretum Šmelcovna
Dva dvory 2311/3, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763
www.smelcovna.cz

Zahradní centrum  
Malinkovič-Důbrava s.r.o.
Bratislavská 3582, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294
www.malinkovic.cz

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

Školky Montano spol. s r.o.
289 16 Přerov nad Labem 414
Tel.: +420 739 062 791
www.skolky-montano.cz 

Zahradní centrum Dubany s.r.o.
Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290
www.zahradnictvi-dubany.cz

Zahradní centrum Cílkovi s.r.o.
Na Cintlovce 1654/3, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900
www.zacen.cz

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

Isola Bella s.r.o. 
952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807
www.isolabella.sk 

Kvety.sk s.r.o. 
962 04 Kriváň 715
Tel.: +421 915 858 400
www.kvety.sk 

HadzimaPlant, s.r.o.
Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197
www.hadzimaplant.sk 

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

GARDEN TEAM s.r.o.
Malobytčianska 1538/3, 014 01 Bytča
Tel.: +421 940 641 231
www.garden-team.sk

Horti Garden s.r.o.
 Hlavná 71, 927 01 Šaľa 
Tel.: +421 903 261 284
www.zahradnictvomh.sk

SLOVFLÓRA, s.r.o.
Koháryho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357
www.slovflora.sk

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

Záhradníctvo ROYAL GARDEN 
Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca 
Tel.: +421 901 781 266
www.royal-garden.sk 

Záhradníctvo SADEX –  
Ing. Rastislav Feriančik
Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05
www.zahradnictvosadex.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.
•  Slobody 5, 962 61 Dobrá Niva,  

(GPS: N 48°27'47.3 ; E 19°05'53.0) 
Tel.: +421 905 240 520

•  Zvolenská cesta 31, 974 05 Banská Bystrica  
(areál Stavivá Garaj s.r.o.) 
 Tel.: +421 907 860 059

www.zdn.sk

Česká republika

Slovensko

Horti Garden s.r.o.
Moyzesová 46, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Tel.: +421 903 742 605
www.zahradnictvomh.sk

Zahradní centrum Horní Počernice
U Županských 38,  
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71
www.zahradapocernice.cz 

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