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Horké novinky

pro každou zahradu
V našich zahradnických centrech
se stále snažíme o to, abychom vám
přinášeli každou sezonu něco
nového. Máme tady další podzim
a vy se můžete těšit na dvě žhavé
novinky z rostlinné říše, které jsme
pro vás připravili ve spolupráci
s našimi špičkovými dodavateli.

Buddleja ´Peacock´

Nové kompaktní komule
Komule Davidova (Buddleja davidii) patří
mezi nejoblíbenější zahradní keře, které
nás zaplavují květy a delikátní vůní od
konce května do října. Po celé léto bývají
obleženy motýly a dalším hmyzem.
Vzhledem ke svému velmi rychlému růstu
a vzrůstu až do tří metrů velmi často
zarůstají okolní rostliny a zabírají mnoho
místa.
Máme pro vás alternativu, která eliminuje
nectnosti klasických odrůd – kompaktní
kultivary v sytých barvách. Nové odrůdy
se vyznačují kompaktním vzrůstem
do výšky 120-150 cm, tedy asi třetiny
velikosti původních kultivarů. Nehrozí
proto, že by se tlačily na své sousedy
a připravovaly je o místo na slunci.
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Buddleja ’Camberwell Beauty’

Buddleja

Buddleja ´Adonis Blue´

Kvetou ve stejnou dobu jako základní
druhy, květenství jsou jen o málo menší,
zato však velmi hustá a pevná.
Svojí stavbou jsou vhodné i do menších
zahrad, do květinových záhonů a vyšších
kvetoucích obrub.
Vyžadují slunné stanoviště s výživnou
humózní půdou. Chcete-li dosáhnout
skutečně bohatého kvetení po celé
vegetační období, hnojte pravidelně 1x za
2-3 týdny plným hnojivem typu Cererit
nebo můžete přidat dlouhodobě působící
šestiměsíční hnojivo typu Osmocote.
Celkový vzhled komulí vylepšíte i tím,
pokud budete v průběhu léta odstraňovat
odkvetlá květenství – rostlina velmi rychle
nasadí nová poupata.
Komule Davidova je mrazuvzdorný
polokeř, přesto vám bude vděčný za
mírný zimní kryt (stačí kořenový krček
přihrnout mulčovací kůrou, případně
můžete spodní část rostliny obložit
chvojím. Zjara v období, kdy již nehrozí
mrazy, je třeba provést zmlazovací řez asi
na polovinu původní velikosti. Rostlina
rychle obrazí a zůstane kompaktní.
V našich zahradnických centrech si nyní
můžete vybrat ze tří kompaktních
novinek:
● Buddleja ´Adonis Blue´ s tmavě
modrým květem
● Buddleja ´Camberwell Beauty´se sytě
modrofialovým květem
● Buddleja ´Peacock´
s růžovopurpurovým květem

Nové třapatky
Dalším květinovým bestsellerem našich
zahradnických center jsou třapatky
(Rudbeckia a Echinacea). Dosud byly
běžně k dostání prakticky pouze čtyři
odrůdy (Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´žlutá, Echinacea purpurea a kultivar
´Magnus´s fialovým květem a Echinacea
´Alba´ - bílá). Nyní máte možnost
obohatit své květinové záhony o další
čtyři nové odrůdy, které se u nás dosud
běžně neprodávaly:
● Echinacea ´Kim Knee High´ kompaktní rostliny s tmavě růžovými
květy
● Echinacea ´The King´ - kompaktní
červenorůžový květ
● Echinacea ´Sundown´ - čistě
oranžový květ od června do července
● Echinacea ´Harwest Moon´ žlutooranžový květ, od června do
srpna

Třapatky vyžadují plné slunce nebo mírný
polostín, humózní půdu s dobrým
odvodem vody – nesnáší dlouhodobé
zamokření. Hodí se do trvalkových
záhonů nebo jako doplněk keřových
výsadeb. Údržba je snadná – třikrát ročně

Echinacea ´Sundown´
Echinacea
´Harwest Moon´

rostliny přihnojte (na jaře
a před květem plným
hnojivem, po
odkvětu v srpnu až
září zásobním
hnojivem)
a po odkvětu
odstraňte odkvetlá
květenství.

Tip pro výsadbu:
Květiny s výrazným květenstvím, mezi něž
třapatky rozhodně patří, vždy vyniknou ve
větších plochách. Až se budete rozhodovat
o koupi některé z nových odrůd, zvolte raději
jen jednu odrůdu, ale vysaďte alespoň pět
rostlin k sobě do jednoho záhonu (5-6ks/m2).

Echinacea ´The King´

Ing. Štěpán Šmerda
Zahradnictví Líbeznice

Echinacea ´Kim Knee High´
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Pár dobrých rad, než vysadíte
ovocný stromek

Vypěstujte si
vlastní ovoce

Opět nastává podzim, čas sklizně, ale také
období vhodné pro výsadbu ovocných
stromků a keřů na vaše zahrady a zahrádky.
Chceme vám touto cestou poradit, jak
postupovat, aby vaše práce a vložené
prostředky nebyly vynaloženy nadarmo, jak
se vystříhat případného zklamání z nezdaru
a podělíme se s vámi o své zkušenosti
a poznatky.

Pro pěstování
ovocných stromků
je důležité vytvořit
pro každý exemplář
dostatečný životní prostor. Mějte
na paměti velikost koruny dospělého
stromu. Na slabě rostoucích podnožích
můžete tvarovat do stěn nebo vřeten,
čímž ušetříte potřebné místo. Korunky lze
tvarovat přímo podle potřeby konkrétní
zahrady.
Stromkům je třeba věnovat stálou péči.
Teprve potom se dostaví bohatá odměna

ve formě sladkého
vlastnoručně
vypěstovaného
ovoce.
Hlavní zásadou před
výsadbou je výběr kvalitní
sadby. Každý stromek musí být
podle zákona opatřen úřední
jmenovkou. Všímejte si, zda má stromek
dostatečný kořenový systém a řádně
rozvětvenou korunku. Kmínek by neměl
být mechanicky ani jinak poškozený. Po
nákupu je možné namočit celý kořenový
systém na 1-2 hodiny do vody.
S výsadbou neotálejte, protože stromek je
živý organismus a pokud mu

neposkytneme včasnou péči, mohl by
zahynout.
Těsně před výsadbou zakrátíme kořeny
a zastřihneme korunu. Doporučujeme
zkrácení minimálně o dvě třetiny délky
všech výhonů v prvním roce po výsadbě.
Neodmyslitelná je neustálá zálivka –
podporuje dobré zakořenění a další růst.
Během vegetace je nutné přihnojování
a ochrana proti chorobám a škůdcům.
Bohužel v dnešní době je použití chemické
ochrany nutné aspoň proti škůdcům.
Snažíme se pěstovat novější odrůdy, které
jsou alespoň částečně odolné vůči
houbovým chorobám. Příznivcům
ekologického zahradničení doporučujeme
ochranu biologickými prostředky (lapače,
aplikace roztočů) proti škůdcům.
Dnes je sortiment ovocných odrůd tak
rozmanitý a široký, že může být
uspokojen každý zákazník. Abyste se
v této bohaté nabídce zorientovali
a vybrali do vašich podmínek a podle
vašeho přání to nejoptimálnější, nechte si
poradit od odborníků v zahradnických
centrech nebo od zkušenějších pěstitelů.

Petr Cerha
Ovocná školka
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Dostatečně vyvinutý a správně ošetřovaný
kořenový systém vytvoří během několika
měsíců vlásečnicové kořínky, které zajistí
stromku živiny a vláhu. Stav kořenového
systému prostokořenné sazenice asi po
jednom roce od výsadby

velkoobchod zahrádkářských potřeb

NOHEL GARDEN PŘEDSTAVUJE:

Souprava pro celoroční
pěstování dřevokazných hub.
Dřevokazné houby jsou v našich kuchyních stále více oblíbené nejen díky vynikající chuti a nezaměnitelnému aroma, ale také pro jejich blahodárné působení proti civilizačním chorobám. Účinky glukanu zvyšují odolnost organismu proti virózám a zamezují či zpomalují růst některých
druhů zhoubných nádorů. Rovněž snižuje hladinu cholesterolu v krvi.
Většina pochází z Asie a v tamní medicíně zaujímají významné místo.

Výnos až 3 kg!

PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU
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1

5cm

2L
18-22 °C
12-24 hod
Do přiloženého plastového obalu nalijeme vřelou
vodu. Pro vlastní bezpečnost použijeme silné gumové
rukavice, vyvarujeme se tak opaření. Nejlépe je provádět tuto činnost ve dvojici.
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Sáček uzavřeme přiloženou páskou. Uzavřený a ztuh-

lý blok substrátu položíme na stůl a mírně ho poválíme, abychom docílili stejného průměru po celé jeho délce. Pozor! stále pracujeme s horkým materiálem a proto
stále používáme gumové rukavice.
Máme-li takto připravený substrát, necháme ho při pokojové teplotě zvolna vychladnout, nejlépe do druhého dne. V žádném případě nechladíme intenzivně –
pomocí chladničky nebo mrazničky!
Balení obsahuje 2 sáčky á1kg pro přípravu substrátu
a je tedy možné připravit si buď oba zároveň, pokud
chceme pěstovat větší množství hub, a nebo přípravu
druhého substrátu odložíme o 2-3 týdny a plodnice
tak budeme sklízet delší období.
¦ Do sáčku s vřelou vodou ihned nasypeme suchý
substrát s přídavkem (slaměné pelety). Během několika vteřin začne vsypaný substrát zvětšovat svůj objem. Abychom zabránili nerovnoměrnému rozložení
hmoty v sáčku vytlačujeme expandující substrát z dolní části sáčku do horní až 5cm pod okraj.

Novinka!

NAOČKOVÁNÍ SUBSTRÁTU
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a
20-25°C
14-30°C
3 týdny

c
Před vlastním očkování si důkladně umyjeme ruce
a pracujeme na čistém stole a s čistými nástroji. Budeme-li očkovat jen jeden substrát, použijeme polovinu očkovacích kolíčků (8ks) a po vyjmutí kolíčků zbytek v sáčku opět pečlivě uzavřeme.
Do položeného bloku substrátu shora prořízneme dva
otvory 5mm dlouhé, do nich vtlačíme či zatlučeme po
jednom kolíčku a otvor ihned přelepíme. Substrát otočíme o 90 stupňů a prořízneme opět dva otvory pro
kolíčky a postup opakujeme. Tímto způsobem rovnoměrně rozmístíme všech 8 kolíčků.

Naočkovaný blok substrátu umístíme do polostínu, necháme prorůstat myceliem a tvořit bílé podhoubí.
Ochranu proti slimákům příp. drobným hlodavcům zabezpečíme zavěšením do prostoru, či podložením miskou s ostrými hranami.

VÝVOJ PLODNIC
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Dršťková polévka z hlívy ústřičné
Suroviny:
500 g hlívy ústřičné, 2 cibule, 1 lžíce sádla, sůl, pepř, mletá sladká paprika, hovězí bujón nebo masox, jíška z hladké mouky, majoránka, 1-3 stroužky česneku
Postup přípravy:
Na sádle zpěníme cibuli, přidáme nakrájenou hlívu ústřičnou a chvíli podusíme.
Pak přidáme papriku, zalijeme vodou, osolíme a opepříme. Přivedeme do varu,
vhodíme bujónovou kostku a 20 minut vaříme (pozor – hlíva nikdy zcela nezměkne!). Pak přidáme světlou jíšku a nakonec dochutíme majoránkou s utřeným
česnekem. Dobře provaříme a podáváme napřiklad s pečivem.

Prorostlé bloky substrátu nařízneme v místech, kde se
objevují hrbolky budoucích plodnic, příp.odstraníme
samolepky z místa očkování.
Nejvhodnější místo na vývoj je vlhký sklep či komora.
Od jara do podzimu je možné pěstování i na zahradě
ve větvích keřů a stromů. Při pěstování v bytě umístíme blok substrátu do většího akvária. Je možné použít i klec, kterou zakryjeme jemnou mikrotenovou fólií a na dno dáme vlhký hadr.

Podmínkou vysoké sklizně kvalitních plodnic je udržování zvýšené relativní vlhkosti a alespoň minimální
osvětlení. Rosením několikrát denně zamezíme
oschnutí povrchu substrátu.
První sklizeň můžeme očekávat po cca 21 dnech od
začátku vývoje plodnic. Další následuje po 21 až 26
dnech. Z jednoho bloku můžeme sklidit až 1,5kg čerstvých plodnic, které by měly mít plochý lasturovitý tvar
a krátký silnější třeň.
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Některé pokojové rostliny
dorůstají do úctyhodné výšky
venkovní, ale exotické rostliny přizpůsobené
našim pokojovým podmínkám. Charakterem
tyto rostliny stromy skutečně připomínají,
mají kmen a korunu s bohatým olistěním.

Stromy
v bytě
Někoho napadne, že tím myslíme
bonsaje, ale my máme opravdu na mysli
stromy – nikoliv ty ovocné, ani běžné
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V našich zahradnických centrech si můžete vybrat z bohaté nabídky
vyzrálých rostlin i mladších exemplářů

Typickým příkladem takového stromu
v bytě je obyčejný fíkus (Ficus elastica)
přerostlý do gigantických délek,
často téměř bez listů a pečlivě
vyvázaný provázky k záclonové
tyči. To, co bylo původně
pěknou rostlinou, se časem
změnilo na obrovské,
nevzhledné a obtížné monstrum.
Přitom stačí takovou rostlinu
pouze včas tvarovat a vypěstovat
velmi atraktivní dekorace bytu.
Iluzi procházky lesem a pohledu
do korun stromů si můžeme dopřát i doma.
Při pořizování větších rostlin volíme ty druhy,
které tvoří dřevnatý kmínek. Bu si vybereme mladší
exempláře a můžeme pak popustit uzdu své fantazie
a zažít momenty překvapení při jejich tvarování.
Nedočkavce však odradí dlouhá doba, než docílí
silného kmene a dekorativních větví. Druhou,
výhodnější možností je zakoupení vyzrálé rostliny
v zahradnickém centru. Nespornou výhodou je totiž
předem vytvarovaný habitus se základem silného
kmene. Již od začátku tak víme, o jak vysokou
rostlinu asi půjde a jak dále poroste, což je
praktické při jejím umístění do interiéru. Zároveň
od odborníků získáme cenné rady, jak s rostlinami
zacházet, jak a hlavně kdy je tvarovat. Důležité je
mít na paměti, že koruna takového stromku

Fíkus s velkými kožovitými listy – Ficus lyrata –
dorůstá do výšky několika metrů

potřebuje přístup světla ze všech stran,
nelze ji tudíž situovat těsně ke stěnám
nebo k nábytku. Na takových stanovištích
roste nerovnoměrně a v zastíněné části
často ztrácí olistění.
Do našich interiérů se báječně hodí celá
řada rostlin původem v tropických
zemích. Mezi nejvíce zastoupené patří
různé druhy fíkusů, a už se jedná o již
zmiňovaný Ficus elastica, atraktivní Ficus
lyrata nebo populární druhy s drobnými
listy – Ficus benjamina, Ficus panda, Ficus
microcarpa, Ficus retusa, Ficus nitida.
Mezi nimi lze výtečně vybrat druh vhodný
do kteréhokoliv prostředí, třeba
i s horšími světelnými podmínkami (Ficus
binnendijkii ´Alii´). Ficus retusa a Ficus
microcarpa se často tvarují do bizarních
tvarů připomínajících bonsaje a to až do
výšky dvou metrů. Jsou to velmi atraktivní
exempláře a ve spojení s vhodnou
nádobou tvoří rovnocenný doplněk
jakéhokoliv i nejnáročnějšího interiéru.
Pro péči a údržbu platí několik zásad.
Zálivka by měla být mírnější, voda
rozhodně nesmí stát trvale v podmiskách,
od jara do podzimu nezapomínáme
pravidelně přihnojovat. Období
nejvhodnější pro řez a tvarování rostlin je

konec února a začátek března, kdy
s prodlužujícím se dnem začínají lépe
vegetovat. Atraktivitou mezi pokojovými
stromky vynikají ty s kmínkem spleteným
z několika prutů nebo vyzrálé kmeny
tvarované do spirál či mříží.
Do škály velmi dekorativních rostlin
tvořících kmen řadíme samozřejmě
palmy, například Phoenix roebelenii. Tato
palma je oceňována zejména pro svou
nenáročnost a skutečnost, že rychle
nenarůstá do obrovských rozměrů. Dále
je třeba jmenovat druh Pachira aquatica,
kterou zahradníci pěstují do proplétaného
kmínku. V těchto podobách můžeme dnes
nalézt i mnohé další druhy, například
oleandr a třeba i pelargonii. K dříve velmi
populárním pokojovým stromům patřila
Sparmania – pokojová lipka, která však
vyžaduje velké množství rozptýleného
světla. Už se opět vrací do módy. Kdo jí
může dopřát vhodné podmínky a péči,
tomu se odvděčí skutečně krásným
vzrůstem a půvabně jemnými listy.
A ještě jeden tip na závěr: efektu
vzrostlého velmi nenáročného stromu
s tmavě zelenými listy lze dobře
dosáhnout, když do velké nádoby zasadíme
několik rostlin druhu Cissus (žumen) a jako

Detail kmene staršího fíkusu
podporu této drobné liány použijeme
zajímavou suchou větev, například
z kroucené vrby. Poté co výhony žumenu
dosáhnou patřičné výšky, lze z jejich
nižších partií odstranit listy (pokud tam
ještě jsou) a vytvoříme dokonalou iluzi
pralesního stromu se vzdušnými kořeny.

Mgr. Jiří Hora
Flóracentrum Ferenčík

Kaput

I Likvidátor zeleného porostu
I Ideální pro přípravu pozemku před založením okrasných trávníků
Neselektivní listový herbicid k ničení plevele na zahrádkách, u chalup a chat, proti zarůstání chodníčků
a cest, k odstranění nežádoucího porostu, keřů a dřevin u plotů zídek a stěn. Proti všem druhům plevelů
po celé období vegetace na orné půdě a ostatních plochách, vhodný zejména k odstranění vytrvalých
plevelů před výsevem okrasných trávníků. Rostliny ho přijímají výhradně zelenými částmi, asimilačním
prouděním je rozveden do celé rostliny včetně kořenů a tím je zajištěno zničení i odolných vytrvalých
plevelů! Přípravek není přijímán kořeny a nepůsobí na semena. Ideální je provádět aplikaci v době plného růstu plevelů. Účinek je patrný asi 10 dní po aplikaci přípravku. Typickými příznaky je nejprve vadnutí, dále žloutnutí a později až hnědnutí zasažených rostlin, včetně kořenů. Kultivace ošetřeného pozemku
může být prováděna až po nástupu prvních symptomů účinku přípravku (7-14 dní po ošetření).

Aplikace:
Balení přípravku
50ml
100ml
250ml
500ml
1000ml

Množství aplikační kapaliny
1-3 l
2-6 l
5-15 l
10-30 l
20-60 l

Velikost ošetřené plochy
150 m2
300 m2
500 m2
1000 m2
2000 m2
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Na jarní rozkvetlou zahradu je třeba
myslet už na podzim

Je čas pro výsadbu

cibulovin!

Cibuloviny vysazené do skupin vypadají
vždy lépe než při jednotlivé výsadbě
Výčet cibulovin kvetoucích na jaře začíná
drobnými druhy, které kvetou poměrně
záhy. Sněženky, bledule a talovíny se
objevují v zahradách ještě částečně
zakrytých sněhem. Další ranější cibuloviny
už hýří barvami – ladoňky, krokusy,
botanické tulipány, narcisy a hyacinty
rozkvétají hlavně v březnu a dubnu.
Poslední skupinou jsou rostliny vyšší,
hlavně tulipány a řebčíky královské.
Všechny cibuloviny mají rády propustnou
nepřemokřenou půdu. Nesnáší hnojení
čerstvými organickými hnojivy, ale
doporučuje se přidat do půdy hnojiva
anorganická. Vysazování pomocí plastových
košíčků usnadňuje výsadbu, ale i následné
vyjímání z půdy a zároveň částečně chrání
proti hlodavcům. Hloubka výsadby se řídí

Už koncem února vyhlížíme na záhonech a mezi keři hlavičky
otužilých sněženek, talovínů, ladoněk a dalších jarních cibulovin.
Jsou to květiny, které máme všichni ve velké oblibě. Snadno se sází
a kvetou postupně v jarních měsících, kdy se po zimě na každý
květ velmi těšíme. Vysazovat je však musíme už na podzim.

Nabídka různých jarních cibulovin
je pro vás v našich zahradnických centrech
připravena právě nyní

ORIENTAČNÍ HLOUBKA VÝSADBY CIBULOVIN
1,2 česnek (podle velikosti cibule), 3 krokus, 4 talovín (Eranthis x
tubergenii), 5 talovín (Eranthis hyemalis), 6 kandík, 7 sněženka,
8 hyacint (plané druhy), 9 hyacint (orientální odrůdy), 10 bledule,
11, 12 lilie, 13 modřenec, 14 ladoňky, 15 ladoňka (Scilla ispanica),
16 narcis (nízké druhy), 17 narcis (vysoké druhy), 18 tulipán
(botanické druhy), 19 (zahradní druhy)
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podle velikosti cibule, optimální je
dvojnásobek průměru cibule nebo hlízy.
K dalším dobrý zásadám patří výsadba do
skupin – alespoň pět kusů cibulí od jedné
barvy a druhu. Jeden opuštěný tulipán na
záhoně nám opravdu moc krásy nenadělá.
Velmi pěkně vypadají i skupiny narcisů
vyrůstajících v trávníku. Opět platí, že
vysazujeme ve skupinách a jakoby nahodile.
Po odkvětu odstraníme vznikající semeníky
a necháme listy zaschnout. Tulipány,
hyacinty a narcisy vyjímáme z půdy po
zaschnutí listů každý rok, jednou za dva až
tři roky se doporučuje vyndat ze země
i drobné cibuloviny. Cibule pak necháme
takzvaně zatáhnout, a to na suchém,
větraném a tmavém místě. Před další
výsadbou na podzim cibule očistíme
a přebereme. Sázíme jen zdravé
a neporušené cibule, které můžeme před
výsadbou namočit do přípravku proti
houbovým chorobám (Merpan, Rovral).
Tulipány, hyacinty, krokusy a řada dalších
cibulovin krásně doplní i nádoby
s koniferami. Například nízké tulipány jsou
určené k výsadbám hlavně do velkých
nádob a truhlíků.
Optimální doba pro výsadbu
cibulovin, které kvetou na jaře,
je od konce
srpna do konce
října. Vysazovat
můžeme
i v listopadu,
pokud není
půda zmrzlá
a zajistíme-li zimní
kryt z klestí.

Helena Ottová
Fišer – zahradnické
centrum s.r.o.

TO NEJLEPŠÍ PRO VÝŽIVU
KOŇSKÝ HNŮJ
Rozsah a způsob použití
Koňský hnůj s granulovanou rohovinou je čistě přírodní organické hnojivo.
Hnojivo obsahuje organické látky a základní živiny (N, P, K, Ca a Mg),
ale i stopové prvky, např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu. Hnojivo se aplikuje na povrch
zeminy rozhozem a pak se mírně zapraví do půdy (ručním rytím apod.).
Produkt neobsahuje klíčivá semena plevelů.
Koňský hnůj je granulovaný (peletovaný), přičemž granule při styku
s vodou bobtnají, a tak dochází k postupnému uvolňování živin.
Hnůj přirozeně zvyšuje podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší úrodnosti.
Koňský hnůj se obzvláště
hodí ke hnojení zeleniny,
např. celeru, kapusty,
zelí, květáku, plodové
zeleniny (rajčat, paprik,
okurek…), ale i okrasných
zahradních rostlin
(např. před výsadbou
konifer).

Dávkování

Dávkování

Do Sdružení
zahradnických
center dodává

CELOROČNÍ
STIMULÁTOR
RŮSTU PRO
VŠECHNY
ROSTLINY
Rozsah a způsob použití
•zlepšuje zdravotní stav rostlin
•zlepšuje využitelnost živin a hnojiv
•zlepšuje vyzrávání a chuťové vlastnosti zeleniny
•zvyšuje násadu plodů
•zvyšuje výnos plodové zeleniny

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/II
tel.: 384370900, fax: 384370912
e-mail: vo@zc.cz

www.zc.cz

Radíme – doporučujeme – inspirujeme

Balkonové rostliny s přicházejícími nižšími
teplotami a vlhčím počasím ztrácejí na kráse
a nastává čas na podzimní výsadbu.
Nejen v mísách a záhonech u domovních
dveří, ale i v truhlíkách na balkonech
a terasách budou nádherně vypadat
výsadby macešek, vřesů a dabécií
v kombinaci s drobnými jehličnany,
hebe či stálezelenými brsleny. Také
macešky již dva týdny po výsadbě
ocení přihnojení vícesložkovými
hnojivy (Kristalon plod a květ).

V srpnu je čas na
očištění jahodníků od
starých listů, šlahounů
a také na výsadbu
mladých sazenic.
Vysazujeme ve sponu
45 x 45 cm. Pro
usnadnění pozdější
péče při zakládání nového
jahodiště použijte netkanou
textilii. Omezíte tak potřebu
pletí a současně pomůžete udržet v půdě více vlhkosti.
Netkaná textilie je prostupná pro déš, v půdě se tedy
zachová přirozený mikrobiální život.

Na zahradách již zrají jablka,
hrušky a jiné ovoce a současně je
čas na výsadbu mladých stromků.
Prodej prostokořenných ovocných
dřevin v našich zahradnických centrech
zahajujeme kolem 10. října!

Poslední přihnojení
trávníku klasickými
hnojivy provete
v druhé polovině
září, později již jen
trávníkovým
hnojivem s převahou
draslíku. Vysévat
však můžete podle
průběhu počasí
i v říjnu. Pro pěkný,
sytě zelený pažit provete prořezávku trávníku pomocí vertikutátoru –
speciálních prořezávacích nožů na ruční či elektrický pohon (vyrábí například
Gardena). Tímto zákrokem provzdušníte travní drn a podpoříte odnožování.
Po prořezání a vyhrabání hmoty vynesené z půdního profilu na trávník lehce
rozprašte kompost či trávníkový substrát a řádně zalijte. Doplněný substrát
se s novými živinami dostane zpět ke kořínkům trav.
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S chladnějšími dny klesá i teplota vody
v zahradních jezírcích. Ryby tedy pomalu
připravujte na zimu a vyměňte doposud
používané krmivo za kaloričtější.
V nabídkách našich center jsou speciální
krmiva právě pro toto období.

Pokojové rostliny letněné na zahradě
přesuňte zpět do interiéru. Předtím ale
zkontrolujte jejich zdravotní stav.
Nejste-li si jisti identifikací
škůdce či choroby, přineste
část rostliny s příznakem
poškození k nám do
zahradnického centra a my
vám poradíme, jak problém
odstranit.

Výsadba jarních cibulovin pro první kvítky již v únoru! První
pastvou pro včely bývají kromě „kočiček“ vrby jívy také žluté
talovíny následované sněženkami, krokusy, ladoňkami,
botanickými tulipány a dalšími. Opět pro vás máme připravenu
pestrou nabídku cibulovin a hlíznatých rostlin. O způsobu
výsadby se dočtete na jiném místě tohoto Zpravodaje.

Vzhledem k častějším srážkám a pro rostliny příznivějším
denním teplotám jsou opět ideální podmínky pro výsadbu okrasných dřevin
a trav se zemním balem. Jejich výhodou je oproti prostokořenným
sazenicím schopnost udržet vláhu u kořenů od dobytí z volné půdy ve
školce až po výsadbu. Rostliny pěstované ve volné půdě netrpí tolik stresy
jako kontejnerované a zákazník jistě ocení i nižší cenu. Zemní baly bývají
fixované pletivem či textilní plachetkou. Pletivo po usazení do jámy opatrně
na několika místech přestřihněte, aby později rostlinu neškrtilo, ale
ponechejte jej na místě, kde se časem rozpadne. Také textilní plachetka se
do několika let rozloží. Plachetku tedy nenastřihávejte, hrozí mechanické
poškození kořenů. Při výsadbě je třeba naopak dbát na zachování zemního
balu, což je pro zdárné ujmutí rostliny a další růst zásadní. Výsadba se provádí do vylepšené půdy, u keřů (kromě
rododendronů a azalek) substrátem pro okrasné dřeviny, balové traviny mají raději písčitější půdu a stanoviště s dobrou
drenáží. Hloubka výsadby je stejná jako ve školce – řídíme se podle kořenového krčku, na
Dana Skládalová
němž je hloubka výsadby ve školce znát. Větší rostliny zejména na větrných stanovištích
Chládek – zahradnické centrum
vyvažte ke kůlu. Po výsadbě vydatně zalijte (cca 10 litrů vody na jednu rostlinu).
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Za minimální péči se vřesovce
a další kyselomilné druhy
odvděčí právě na podzim

Šance
pro vřesovcovité
rostliny

Svoje jméno dostaly vřesovcovité rostliny podle
poměrně dobře známého vřesovce (Erica),
který se běžně prodává v našich zahradnických
centrech. Čeleď vřesovcovitých, odborně taky
označována jako Ericaceae, čítá na několik
desítek rodů, které rostou převážně v mírném
a subtropickém pásmu. Pro použití v našich
zahradách se sice hodí jenom relativně malé
množství rodů této čeledě, jejich funkční
i estetický význam je však velmi velký.

Gaultheria a Calluna

Daboecia cantabrica
(v pozadí)

Vaccinium
corymbosum – borůvka

Do čeledě vřesovcovitých patří třeba
rododendrony a azalky, které zdobí velké
množství našich zahrad a parků. I když tyto
rostliny pěstujeme především pro intenzivní
krásu jejich květů, opadavé druhy azalek umí
potěšit i podzimní barvou listů. Základním
představitelem této čeledě je především
vřesovec (Erica), ale patří sem i vřes (Calluna).
Protože tyto dva rody jsou si v některých
případech trochu podobné, vysvětlíme si základní
rozdíly mezi nimi. Vřesy se sice prodávají v mnoha
barevných kultivarech, ale vždy jsou to zástupci
jediného druhu – vřesu obecného (Calluna vulgaris).
Vřes obecný je totiž jediným druhem svého rodu a volně

Vaccinium vitis-ideaeus –
brusinka

Erica carnea

Erica gracilis

Enkianthus campanulatus
var.albiflorus

v přírodě roste v různých oblastech Evropy
a západní Asie. Květy vřesů se běžně objevují
od konce léta až do pokročilého podzimu.
Zcela jiná situace je u vřesovců (Erica), kterých
existuje více než 600 druhů. Vřesovce jsou převážně
dřeviny subtropického pásma, které v bohatém
sortimentu rostou zejména v jižní Africe, jenom

Kalmia latifolia

několik málo druhů roste v mírném pásmu. Vřesovce mírného
pásma, které pěstujeme na našich zahradách, kvetou od konce
zimy až do první poloviny jara.
V našich zahradnických centrech už na podzim prodáváme ve
velké míře další druh vřesovce, který si zasluhuje trochu
podrobnější popis. Je to Erica carnea, vřesovec typický
charakteristickým šustivým zvukem listů. Tento vřesovec se
obvykle prodává v růžové a růžově fialové barvě, o něco méně také
v barvě bílé. Rostliny nejsou v našich klimatických podmínkách
mrazuvzdorné, přesto patří k oblíbené dekoraci pro podzimní
a zimní výzdobu. Rostlina sice zmrzne, ale dlouho zůstává hezká,
pro pěstování ve vřesovištích se ale samozřejmě nehodí.
Z významných zástupců vřesovcovitých musíme ještě
připomenout malou, ale významnou skupinu užitkových a zároveň
dekorativních rostlin. Sem patří zejména stále populárnější tzv.
kanadské borůvky a brusinky. Správné jméno pro kanadskou
borůvku je borůvka chocholičnatá (Vaccinium corymbosum), ale
toto jméno se neujalo a téměř se nepoužívá. Naštěstí tomu tak
není u rostliny samotné, nebo možnosti jejího pěstování jsou na
mnoha místech naší země velmi dobré. Borůvky mají podobné
nároky na pěstování jako další vřesovcovité rostliny: vyžadují
slunečnou polohu nebo místo v polostínu a kyselou půdu
s vyšším obsahem humusu. Tyto rostliny jsou vápnostřežné
a obvykle jim vadí i malé množství vápníku v půdě. Proto je
důležité pro výsadbu všech vřesovcovitých rostlin používat
rašelinu, kterou v tomto případě nesmíme šetřit. Rašelina je sama
o sobě velice chudá na živiny, takže následné přihnojování bude
pro život rostlin velmi důležité. Rašelina je výborným prostředím
pro růst kořenů, takže čím větší bude výsadbová jáma vyplněná
právě rašelinou, tím se šance vysazené rostliny zvyšují.
Další poměrně důležitou podmínkou optimálního růstu většiny
vřesovcovitých rostlin je vyšší vlhkost prostředí. Tím se rozumí
nejenom vlhká půda, ale i vyšší relativní vlhkost vzduchu. Toto
platí pro rododendrony, azalky, borůvky i celou řadu ostatních
rostlin této čeledě. Z této skupiny trochu vybočují vřesy, které
po zakořenění snesou i sušší stanoviště.
Výběr vřesovištních rostlin nabízíme v našich zahradnických
centrech po celý rok. Koncem léta a na podzim je nabídka obvykle
ještě větší, když je obohacena o typicky sezónní druhy, jakými
jsou zejména vřesy, libavky (Gaultheria) a pernetye (Pernettya).
Do skupiny vřesovcovitých rostlin dále ještě patří pierisy (Pieris),
které jsou velmi dekorativní květem a často i barevnými listy,
mamoty (Kalmia), dabécie, také známé pod lidovým jménem irský
vřes (Daboecia), nebo enkiantus (Enkianthus) s půvabnými
zvonkovitými květy a kouzelným podzimním vybarvením na
podzim. Také sem ale patří půvabná a nízká kyhanka
(Andromeda), voňavě kvetoucí rojovník (Ledum) nebo na zimu
půvabně se vybarvující leukotoe (Leucothoe).
I když výsadba vřesovcovitých rostlin vyžaduje o něco pečlivější
přípravu, jejich působení na zahradě má vždy zvláštní kouzlo
i půvab. Máte-li dobré podmínky pro pěstování těchto rostlin,
zkuste jim dát šanci.
Text a foto
Ing. Pavel Chlouba

... změňte svou
zahradu ...
Chcete na vaší zahradě zkusit něco nového,
něčím ji oživit a přidat jí pestré barvy?
Vyzkoušejte některý z dekorativních materiálů
- Decorative ColorMulch a Dekorační kůra FLORIA®.
FLORIA®
Decorative ColorMulch
je vysoce hodnotný mulčovací pokrývací
materiál z odkorněného dřeva. Zaručuje
barevnou stálost, dlouhou životnost
(až 2 roky), potlačuje růst plevelu
a brání vysychání nebo naopak
rozbahňování půdy, která je zároveň
i dobře provzdušněna. Je nabízen ve 4
barevných odstínech (cihlová, hnědá, žlutá,
oranžová), které zaručeně zatraktivní vaši
zahradu a umožní ji barevně upravit zcela
podle vašich představ.

Dekorační kůra FLORIA®
je čistě přírodní produkt
z nařezané kůry jehličnatých stromů.
Výrazně omezuje vysychání půdy,
erozi a růst plevelu.
Usnadňuje péči o zahradu
a podporuje růst rostlin.
Pomalá fermentace kůry
přispívá k vytváření humusu
a tím i k dlouhodobému
zásobování rostlin živinami.

Dekorativní materiály jsou velice žádaným prostředkem pro jejich mnohostranné využití.
Hodí se jak pro zkrášlení zahrad, tak i do parků
a veřejných či soukromých prostranství.
AGRO CS, a. s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
Vřesoviště na jaře

www.floria.cz

Listopadky jsou typickými posly
blížícího se podzimu
Chryzantémy neboli lidově listopadky jsou
nesmírně pestrým rostlinným druhem. Protože svá
poupata nasazují pouze v době krátkého dne, zdobí
trvalkové záhony právě koncem léta a na podzim,
kdy se dny zkracují. V květinářstvích jsou k dostání
celoročně, protože se pro tyto účely pěstují v tak
zvaných řízených kulturách. Speciálním
zahradnickým oborem je pěstování chryzantém pro
použití v posledním týdnu října, kdy je vzhledem
k Památce zesnulých poptávka nejvyšší.

Nastává čas

chryzantém

Začátkem devadesátých let se v nabídce zahradnických firem
objevily chryzantémy do té doby nebývalých vlastností. Mezi
význačné vlastnosti této skupiny, v zahradnickém jazyce
nazývané Multiflora, patří obrovské množství menších květů
velkých od jednoho do pěti centimetrů a kulovitý kompaktní růst.
Nabízeny jsou v květináčích různých velikostí a v široké škále
barev od bílé až po tmavě purpurové. Květy jsou
někdy i dvojbarevné, obvykle s jinak zbarveným
středem nebo okrajem, jsou plné, poloplné nebo
s jednoduchým květem. Velikost květu je znakem
odrůdy, částečně ji lze ovlivnit vlastním
pěstováním.
Odrůdy se dělí podle ranosti do několika skupin.
Velmi rané vykvétají v normální kultuře pěstované
na volných plochách již koncem srpna, naopak
velmi pozdní odrůdy nakvétají koncem října až
začátkem listopadu. Dobu kvetení lze ovlivnit
zatemňováním, které se však u skupiny Multiflora
až na výjimky neprovádí. Škála odrůd je natolik
rozsáhlá, že potřeba rostlin pro jisté období se
řeší volbou odrůdy. Zajímavé je, že při pěstování
ve fóliovnících nebo sklenících se doba nakvétání
posune až o 14 dnů. Kvalita rostlin z volné plochy
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Kristalon
podzim
je vždy vyšší než z krytých ploch. Rostliny nejsou tak křehké,
jsou kompaktnější, květy jsou sytěji vybarvené. Na kvalitu
rostlin pěstovaných na volné ploše má významný vliv nepřízeň
počasí i možnost mrazíků při pěstování pozdních odrůd.
V našich zahradnických centrech nabízíme širokou škálu
barev, velikostí i cen. Je jen na vás, kdy rostliny zakoupíte
a ozdobíte jimi svůj balkon, terasu nebo zahradu a definitivně
jim vtisknete podzimní ráz. Chryzantémy jsou totiž posly
blížícího se podzimu – to je snad jediná vlastnost, kterou by
milovníci zahrad a léta mohli těmto rostlinám vytknout.
Správně ošetřovaná rostlina kvete šest až osm týdnů, není tedy
nutné kupovat rostliny se všemi uzavřenými poupaty. Je-li
rostlina určena například pro umístění ke vstupu do domu nebo
k postavení na terasu, zvolíme vhodný těžší keramický obal na
květináč, jinak se bude rostlina ve větru převracet.
Rostliny, které můžete nyní v našich zahradnických centrech
zakoupit, byly vypěstovány z řízků vysazených někdy
v květnu. Vysoká dávka zásobního hnojiva je v září většinou
již téměř spotřebovaná, o vláhu se dosud starala kapková
závlaha řízená závlahovým počítačem a několikrát týdně se
rostlina sprchovala roztokem kvalitního hnojiva. Protože
podobné podmínky v domácích podmínkách asi nezajistíte, je
třeba zajistit alespoň dostatečnou zálivku a přihnojení nejlépe
při každém zalévání, například hnojivem Kristalon plod a květ.
V opačném případě se přestanou vyvíjet nasazená poupata,
rostlina předčasně odkvétá a přestane plnit svůj okrasný účel.
Náš tip: Odkvetlou chryzantému sestříhněte a co nejdříve
vysate. Většina odrůd totiž přezimuje. Pokud ji na jaře
přihnojíte a budete občas zalévat, spolehlivě vykvete, i když
nebude tak dokonalá jako v loňském roce.

František Kopřiva
Zahradnictví u Kopřivů Šebrov

Na podzim vyzrávají rostlinná pletiva
a rostliny se pomalu připravují na dlouhou
a nesnadnou zimu. Tento proces je dobré
podpořit správně zvoleným hnojivem, které
by mělo mít vyšší obsah fosforu a zejména
draslíku. Všechny tyto nároky splňuje krystalické vodorozpustné hnojivo Kristalon Podzim
s poměrem živin (dusík – fosfor - draslík)
6–12–36 + 2% horčíku.
K dostání je v 0,5 kg balení, které vystačí
na plných 250 l kvalitní zálivky.

w
www.kristalon.cz

Jakmile přijdou první přízemní mrazíky, je čas připravit zahradu
k zimnímu spánku. Teprve teď se ukáže, jak dobře jsme se
zásobili sušenými rostlinami. Pokud jste letos
nestačili vysít slaměnky, letní ostrožky,
řebříček či okrasné trávy, máme pro vás
v zahradnických centrech připraveny jak sušené
rostliny, tak hotové podzimní dekorace.
Ty, které vidíte na obrázcích, pro vás připravili
v pražském zahradnickém centru Chládek.

Podzim
se sušenými rostlinami
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PÉČE O PODZIMNÍ ZAHRADU
Dnes už skoro nikdo nepochybuje o tom, že provoz automobilu v zimě je náročnější, než po zbývající období. Na zimu je potřeba jej náležitě
připravit za využití různých přípravků, aby bez úhony přestál nepříznivé období a na jaře dále fungoval bez problémů.
Podobný přístup ke své zahrádce, trávníku, okrasným keřům a dalším rostlinám není ještě dnes úplně samozřejmý. Stále více ale pěstitelé přicházejí na
to, že se podzimní péče o půdu a rostliny vyplatí a úsilí se vrátí ve vyšších výnosech zeleniny a ovoce, kráse květin, nebo v estetickém působení
perfektního trávníku, okrasných dřevin či keřů.
Ti, kdo si velice zakládají na hustém, pěstěném trávníku většinou vědí, že je o něj potřeba se starat na jaře a v létě, kromě mechanického opracování,
také používáním speciálního travního hnojiva EXPERT, bohatého na dusík. Méně lidí si ale uvědomuje, že v závěru vegetačního období, má travní
porost jiné nároky. Nepotřebuje již tolik dusíku, ale stoupá potřeba draslíku. Draslík příznivě ovlivňuje rostlinná pletiva a trávník se stává odolnějším
a lépe přezimuje, nevymrzá.
Pro potřeby běžných pěstitelů přichází právě v této době na trh osvědčené hnojivo na trávníky EXPERT PODZIM , nyní i v balení 2,5 kg.
Aby se i stromky a keře co nejlépe vyrovnaly s nepříznivým zimním počasím, je třeba dodat dávku hnojiva i na podzim. K zabránění žloutnutí listů,
popřípadě hnědnutí jehličí z nedostatku hořčíku v půdě, pak někteří lidé používají tzv. Hořkou sůl. Nyní můžete v zahradnických centrech a ostatních
prodejnách s potřebami pro zahrádkáře dostat nové Podzimní hnojivo na jehličnany a ostatní keře s obsahem hořké soli z výrobního programu
firmy Forestina s.r.o. Střelské Hoštice.. To znamená, že při jedné aplikaci dodáte svým stromkům
všechny potřebné látky, aby dobře přečkaly zimu.
Na jaře poznáte, že vaše starost nebyla zbytečná.

EXPERT Podzim
trávníkové hnojivo

Minerální granulované hnojivo
14% N + 10% P2O5 + 20% K2O +
6% S + B + Zn + Ca

HOŘKÁ SŮL - tekutá
Minerální hořečnaté hnojivo
5% MgO + 3,5% SO42-

Použití:

Tekutá hořká sůl je nejvhodnější
rychle působící hnojivo, které
odstraňuje nedostatek hořčíku –
důležitá živina všech zahradních
plodin, tj. okrasných rostlin,
ovoce i zeleniny.

Použití:

Hořká sůl dodává rostlinám
tolik potřebný hořčík, který
je základní stavební látkou
listové zeleně (chlorofylu)
a jehož nedostatek má
za následek žloutnutí listů,
resp. hnědnutí jehličí,
sníženou plodnost rostlin
a jakost plodů.

Do Sdružení
zahradnických
center dodává

Vhodné pro podzimní a pozdní
podzimní hnojení všech druhů
trávníků. Vysokým obsahem draslíku
se zabezpečí trávníku vysoká
odolnost proti vymrzání a napadení
houbovými chorobami.

ROHOSKA

Organické dusíkaté hnojivo
14% N - organicky vázaného

HOŘKÁ SŮL

Minerální hořečnaté hnojivo
16% MgO

Použití:

Podzimní hnojivo pro jehličnany
Minerální hořečnaté hnojivo
31% K2O + 14% MgO
Obsahuje Hořkou sůl

Použití:

Podzimní hnojivo pro jehličnany a jiné
okrasné dřeviny je určené k podzimnímu
a brzkému jarnímu hnojení.

KRAVSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo
1,5% N + 2,5% P2O5 +3% K2O

Použití:

Hoštický kravský hnůj přirozeně zvyšuje
podíl humusu v půdě a přispívá k vyšší
úrodnosti. Obzvláště se hodí ke hnojení
zeleniny např. celeru, kapusty, zelí,
květáku, plodové zeleniny, ale
i okrasných zahradních rostlin.

ZC s.r.o., Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 633/II
tel.: 384370900, fax: 384370912
e-mail: vo@zc.cz

Použití:

Rohoska je dlouhodobě působící
a vysoce účinné hnojivo,
vyrobené ze zdravé rohoviny,
která je významným zdrojem
dusíku. Cennou vlastností tohoto
hnojiva je pozvolné uvolňování
dusíku a to po dobu až 6
měsíců, aniž by docházelo ke
stresům z přehnojení nebo
nedostatečné výživy rostlin touto
živinou.

KOŇSKÝ HNŮJ

Čistě přírodní organické hnojivo
3% N + 2% P2O5 + 3% K2O

Použití:

Koňský hnůj přirozeně zvyšuje
podíl humusu v půdě a přispívá
k vyšší úrodnosti. Obzvláště se
hodí ke hnojení zeleniny např.
celeru, kapusty, zelí, květáku,
plodové zeleniny, ale
i okrasných zahradních rostlin.

www.zc.cz

Ze života zahradnických center
Vážení zákazníci, rádi bychom vám v několika následujících větách představili naše Sdružení zahradnických
center a přiblížili vám, čím se zabýváme a co plánujeme. Již slovo zahradnické centrum napovídá, že se
zabýváme kompletní nabídkou rostlin a potřeb pro byt, dům či zahradu. Snažíme se poskytovat vám co
nejlepší služby a co nejkvalitnější zboží. Naše Sdružení vzniklo jako volné společenství několika
zahradnictví se stejným zaměřením, která byla postupně přeměňována ze zahradnictví pěstebních na
prodejní, a už z důvodu vlastní polohy či z podnikavosti jeho majitelů. Tento trend se ukázal být správným
krokem, nebo v Evropě v té
době již existovala rozvinutá
zahradnická centra.
Zahradnické centrum se dělí
na tři základní části: plocha
pod střechou bývá většinou
skleníkového typu a prodává
se zde sortiment pokojových
a řezaných květin a dekorací.
V další části se prodávají
zahradnické potřeby, substráty a zahradní technika.
Největší a nejrozvinutější částí českých zahradnických
center je venkovní plocha, určená k prodeji širokého
sortimentu venkovních rostlin. Naší snahou je
spolupracovat a nakupovat zejména u českých pěstitelů;
pouze rostliny, které v domácí nabídce zastoupeny
nejsou, doplňujeme dovozem ze zahraničí. Protože se
snažíme nabídnout vám, našim zákazníkům, co nejširší
sortiment, je pro nás výhodná vzájemná spolupráce mezi
jednotlivými zahradnickými centry. To se týká nejen vydávání našeho Zpravodaje, který vychází pětkrát ročně již devátým rokem, ale
i předávání vzájemných zkušeností, spolupráce s dodavateli i aktivit
v oblasti reklamy.
Jedním z konkrétních případů spolupráce je koncept popínavých rostlin,
ve kterém jsme zlepšili úroveň prodeje a popisu jednotlivých druhů, ale
i snadný způsob objednávání a zajištění širokého sortimentu po celou
sezonu.
Vy jako naši zákazníci nám svou přízní pomáháte v našem ne vždy
lehkém postavení vůči nadnárodním řetězcům. Věřte, že naší nejlepší
snahou je poskytnout vám co nejlepší rostliny za co nejpříznivější ceny.
Snažíme se pro vás vytvářet co nejhezčí prostředí a dekorace a naší
nejlepší odměnou je vaše spokojenost. V příštích vydáních našeho
Zpravodaje vás budeme blíže seznamovat s jednotlivými zahradnickými
centry.

Jiří Chládek
Předseda Sdružení zahradnických center

Zpravodaj Sdružení zahradnických center. Podzim 2007. Vychází pětkrát ročně. Vydává Sdružení zahradnických center, 162 00 Praha 6, Pod Novým lesem 80,
IČO 44872615. Redakce: PRO VOBIS, s.r.o., 267 23 Libomyšl 43, IČO 27877256. Vyšlo v Praze dne 4.9.2007.
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Sdružení zahradnických center CZ
vás zve k návštěvě do svých prodejen

●

● Teplice

Most

Bakov nad Jizerou
● Jičín
●
Líbeznice ●
● Praha

ZAHRADNICTVÍ
DVOŘÁK A SYN
Stanová ulice,
415 01 Teplice
Tel.: 417 539 930
Fax: 417 539 221
www.dvorakasyn.cz
• Zahradnické centrum
Most
areál zimního stadionu
Rudolická 1700

ZAHRADNICTVÍ
LÍBEZNICE

●

Plzeň ●

● Přeštice

CHLÁDEK – ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
Střešovická 47, 162 00 Praha 6
Tel.: 235 351 032
Fax: 235 356 293
www.zahradnicke-centrum.cz

ZAHRADNICTVÍ
U KOPŘIVŮ
Šebrov 189, 679 22 Lipůvka
Tel.: 516 431 735
www.zahradnictvisebrov.cz
• Zahradnické centrum
Tišnov
Brněnská 154, Tišnov
• Nám. Svobody 2
678 01 Blansko
Tel.: 516 410 539

Všenory

● Blansko
● Šebrov
● Brno
Modřice ●

Tišnov ●
České Budějovice

●

Mělnická 434,
250 65 Líbeznice
Tel.: 283 981 844
Fax: 283 980 590
www.zahradnictvilibeznice.cz

BRABEC ZAHRADNICKÉ
CENTRUM
FLORA GARDEN s.r.o.
Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel., fax: 326 781 194
www.ﬂora.cz
• Hradecká ulice, 506 01 Jičín
Tel., fax: 493 592 942

FIŠER ZAHRADNICKÉ
CENTRUM spol. s r. o.
Lochotínská 42, 301 66 Plzeň
Tel.: 377 533 515, 377 539 100
Fax: 377 538 606
www.ﬁserzahradnictvi.cz
• Průmyslová 1276,
334 01 Přeštice
Tel.: 377 918 103, 602 203 453

Chrlická 875, 664 42 Modřice
Tel., fax: 547 215 066
www.brabeczc.cz

FLÓRACENTRUM FERENČÍK
Pražská ul.,
370 01 České Budějovice – Borek
Tel.: 602 779 652
Tel., fax: 387 222 794
www.ﬂoracentrum.cz

CONICA spol. s r.o.
252 31 Všenory 222
Tel., fax: 257 711 233
www.conica.cz

www.szc.cz

