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PODZIMNÍ
MAKE-UP
PRO VAŠI
ZAHRADU

OBUJTE SE

do ORANŽOVÉ
a ŽLUTÉ!

OCHUTNEJTE
SKORO
NEZNÁMÉ
OVOCE

UŽITKOVÁ ZAHRADA

Pochutnejte si na skoro

NEZNÁMÉM OVOCI
Rybíz, angrešt nebo maliny má na zahradě asi leckdo, ale už jste někdy slyšeli o kustovnici,
muchovníku nebo moruši? I na malé zahrádce můžete pěstovat druhy rostlin, které ji nejen
ozdobí, ale navíc vám přinesou i něco dobrého na zub. Seznamte se a přijďte si k nám vybrat!

Podzim je ideální
období pro výsadbu
ovocných dřevin .

Morušovník bílý
(Morus alba)

✓ atraktivní strom, do menších
zahrad se využije převislá forma
✓ plody připomínají malé ostružiny,
dozrávají během léta, chuť je
sladká
✓ jiné druhy mají plody červené
až temně rudé
✓ nejsou vhodné pro skladování,
využití pro přímý konzum nebo
k výrobě marmelád, sirupů

(Lonicera caerulea var.
kamtschatica)

✓ lidově nazýván kamčatská
borůvka, keř dorůstající 1,5 m,
pochází z okolí Kamčatky
✓ plody jsou modré, válcovité
nebo kulaté, dozrávající už
v květnu, bohaté na vitamíny B,
C a minerální látky jako je hořčík,
draslík, fosfor a vápník

Mišpule obecná
(Mespilus germanica)
✓ keř nebo strom, pocházející
z Orientu, pěstuje se již
od 12. století
✓ plody jsou malvice, které se sklízejí
nejlépe po přemrznutí, chuť je
pikantní, obsahuje vitamín C,
železo a kyselinu jablečnou

✓ využití pro přímý konzum

✓ využití pro přímý konzum nebo
marmelády, rosoly, jako přídavek
do vín a povidel

✓ na půdu nenáročný, snese
i znečištěné ovzduší

✓ na rozdíl od kanadských borůvek
nepotřebuje kyselou půdu

✓ půdy vápenité, hlinité, plné slunce
i polostín

Kustovnice cizí

ník radí
Odbor…

(Licium barbarum)

✓ keř rostoucí do výšky 1,5-3 m,
známý také pod názvem godži
či goji, pochází z Číny a Japonska
Text: Veronika Hanková, Zahrada Lisý; foto: Dreamstime a GAP Photos

Zimolez kamčatský

✓ plody jsou jasně červené, bohaté
na aminokyseliny, minerály jako
je vápník, fosfor a železo,
karotenoidy a flavonoidy
✓ v asijském léčitelství se využívá
již 2000 let proti stárnutí, snížení
cholesterolu a pro své antioxidační
účinky
✓ využití pro přímý konzum, sušení,
k výrobě vína a sirupů
✓ půdy snese i velmi písčité
a chudé na živiny

Tyto nenáročné
ovocné keře můžu
it
každému doporuč
ši
- obohatí nejen va
zahradu , ale i vaše
chuťové buňky.

VERONIKA
HANKOVÁ
Zahrada
Lisý s.r.o.,
Králův Dvůr

Muchovník lamarckův
(Amelanchier lamarckii)

✓ atraktivní keř nebo strom,
pocházející z Kanady
✓ v jarním období ozdobí zahradu
bílými vonnými květy, květy vydrží
mráz až do – 5 oC, plody tedy
sklízíme každý rok
✓ plod je tmavě modrá bobule,
sladké a lehce pikantní chuti,
sklízíme v létě
✓ pro přímý konzum, na výrobu
džemů či šťáv

Zpravodaj

PODZIM

Obujte se do

BAREV
oranžová
Hlohyně šarlatová

(Pyracantha coccinea)

žlutá
✓ poloopadavý keř, výška do 3 m
✓ květy bílé, v chocholičnatých květenstvích
✓ podle kultivaru jasně červené, žluté nebo oranžové plody ve svazečcích
✓ snáší těžší půdy i sucho, půda nesmí být kyselá
✓ pokud v zimě namrzne, na jaře spolehlivě obrazí
✓ lze tvarovat, ideálně pro volné i stříhané nepropustné živé ploty

4

podzim 2015

Text (red); foto Dreamstime, PRO VOBIS, Botanikfoto a iVerde

Až nastane skutečný podzim, začne se zelená
barva všude kolem nás pomalu vytrácet
a zahrada i příroda postupně změní barvy. Jaké
jiné barvy by měly být s podzimem spojeny
víc než žlutá a oranžová? Právě tyto dvě barvy
jsme vybrali jako téma tohoto Zpravodaje
a představíme vám několik rostlin, které tyto
barvy vnesou do zahrady nebo na terasu.

Dlužicha (Heuchera)
✓ bohatý rod nižších, trsovitě
rostoucích trvalek
✓ pestré listy po celý rok –
od zelenožluté přes oranžovou
až po karmínově červenou
✓ listy jsou okrouhlé, srdčité,
často na okrajích zvlněné,
s výraznou žilnatinou
✓ ideální pro skupinovou
výsadbu, hodí se i do větších
nádob
✓ na podzim vynikne v kombinaci
s nižšími okrasnými trávami
✓ slunce až polostín, živná,
stejnoměrně vlhká půda

Brslen Fortuneův (Euonymus fortune

i)

✓ stálezelený, plazivě rostoucí keřík
✓ ve stáří růst vzpřímený, často porůstá
kmeny stromů nebo konstrukce
✓ listy nestejnoměrně panašované bílou
nebo žlutou barvou, v zimě narůžovělé
✓ ideální pro půdní pokryv
✓ polostín a stín, na plném slunci jen
ve stále vlhkých půdách
✓ vhodný i do větších nádob

Zpravodaj
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PODZIM

Mnohokvět (Kniphofia)
✓ odolná trvalka pro slunečná stanoviště
✓ květenství tvoří jednotlivé trubičkovité květy stěsnané do vrcholového hroznu
✓ barva květu podle kultivaru čistě žlutá, čistě oranžová
nebo přecházející z jedné barvy do druhé
✓ listy částečně přezimují, při silnějších mrazech zatáhnou
✓ půda kvalitní, živná, středně vlhká, ale dobře odvodněná

Vřes obecný (

Calluna vulgaris)

✓ oblíbený půdopokryvný keřík, roste i volně v přírodě
✓ bohaté spektrum zahradních kultivarů, pestré listy
(žlutá, světle i tmavě zelená, purpurová, hnědá)
a květy různých barev (od bílé přes růžovou
až po purpurovou)
✓ ideální slunné stanoviště,
dobře propustná, kyselá půda
✓ nakvétají už koncem léta,
kvetou až do zámrazu
✓ na jaře seříznout asi o třetinu, aby
zhoustly a vytvořily květní poupata
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KRISTALON
Podzim díky
vysokému
obsahu draslíku
(36 %) zajistí
bezproblémové
přezimování
rostlin.

Třapatka nachová (Echinacea purpur
ea)
✓ vzpřímeně rostoucí, robustní trvalka s pevnými stonky
✓ kvete od poloviny léta do časného podzimu
✓ řada nově vyšlechtěných kultivarů včetně plnokvětých, barva
bílá, růžová, fialová, žlutá, oranžová
✓ vhodná jako solitéra i pro skupinovou výsadbu
✓ středové tyčinky jednoduše kvetoucích kultivarů obsahují
nektar a hojně je vyhledávají čmeláci a motýli
✓ jakákoliv nepodmáčená půda, plné slunce

Ruční nůžky s převodem s rotačním
pohybem držadla umožňují zapojení
všech prstů.

Praktické pomůcky
Hrábě na listí
Fiskars z odolného
a pružného polymeru
s prsty speciálně
navrženými tak,
aby se v nich
nezachytávalo listí.

Zahradnické
rukavice Rosteto
zajišťují ideální
úchop a minimální
únavu rukou díky
speciální povrchové
úpravě Microfinish.

Dvousečné
ruční nůžky jsou
vhodné k řezu
čerstvých větví.

Zpravodaj
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POKOJOVKY

Ať váš domov září
NEJEN V ZÁŘÍ!
S končícím létem se začínáme pomalu přesouvat ze zahrad a teras zpět do domu. Nechybí
vám v interiéru něco? Nepotřebuje váš obývák rozzářit barvami? Můžete samozřejmě
vymalovat a vyměnit nábytek, ale co třeba zkusit nějakou kvetoucí pokojovou rostlinu?
Máme pro vás ty nejosvědčenější druhy, které kvetou mimo jiné žlutě a oranžově.

Gerbera (Gerbera)
✓ hodně světlé a co nejteplejší
stanoviště
✓ zálivka přiměřená, pouze do
podmisky, nesmí přeschnout
✓ v létě ideálně kolem 20 oC, přes
zimu kolem 16 oC
✓ aby znovu vykvetla, je třeba v zimě
na čtyři týdny snížit teplotu na 5 oC

Obaly na květináč Alaska
✓ odlehčené
✓ 100% voděodolné,
nepropouštějí
UV stabilní
2015barvy
8 ✓podzim

Substrát pro interiér

Konvička Sprayman

✓ pro všechny
pokojové rostliny

✓ s integrovaným
rozprašovačem

✓ obohacený o živiny,
kokosovou rašelinu
a vlákna

✓ ideální pro péči
o orchideje

✓ zvyšuje vzdušnou
kapacitu
kořenového
systému

✓ plní se
otvorem
v držadle

Ibišek

(Hibiscus syriacus)
✓ pěstujeme jako keřík nebo na kmínku
✓ mladé rostliny je vhodné tvarovat řezem
✓ od jara přihnojujeme každý týden hnojivem
na ibišky
✓ přes léto na plném slunci, chráněný před
poledním úpalem, přes zimu na světlém
stanovišti při teplotě kolem 12 oC

Text (red); foto iBulb

✓ koncem zimy lze silně seříznout

Kolopejka (Kalanchoe)
✓ okrasné listem i květem
✓ jednoduše kvetoucí i plnokvěté
✓ dostatek světla, teplota nad 15 oC, mírná
zálivka
✓ po seříznutí rychle obráží

Begónie (Begonia elatior)
✓ jemné květy rozmanitých barev
✓ světlé až polostinné, dobře větrané místo
✓ zaléváme dešťovou nebo aspoň odstátou vodou
✓ teplota do 18 oC
✓ ideální zvýšená vlhkost vzduchu

Zpravodaj
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ZAHRADA
Horké letní dny pominuly
a mnohdy slunné podzimní
počasí dává vyniknout
kráse javorů, aster, jiřin,
chryzantém a dalších
okrasných keřů a trvalek.
Tvář zahrady se právě teď
mění a my pro vás máme
pár tipů, jak to zařídit, aby
byl její podzimní make-up
stejně slušivý jako ten váš.

Podzimní
MAKE-UP
pro vaši zahradu
HNOJIT?

An o, al e zál eží čím
Některým rostlinám pomůžeme překonat zimu zásobováním speciálními
živinami, především draslíkem, hořčíkem a sírou. Tato hnojiva zpevní
rostlinná pletiva, urychlí vyzrávání
nových přírůstků (letorostů) a zabrání tak v jejich vymrzání. Hořčík
a síra zvýrazní barvu jehlic jehličnanů a je prevencí jejich hnědnutí.

PEŘINA PRO KOŘENY
Rododendrony, rybízy a řada dalších
dřevin vytváří pouze mělký kořenový bal a suchý podzim nebo později
mráz bez sněhu by je mohl poškodit.
Vhodné je proto půdu v okolí dřeviny
zakrýt vrstvou mulče, který kořeny
ochrání a navíc zadrží v půdě vláhu.

Materiály
pro mulčování
✓ mulčovací kůra
✓ štěpka
✓ spadané listí
✓ posekaná tráva (pouze ve směsi
se slámou, listím nebo štěpkou)

✓ rozleželý kompost

FLORIA Decorative ColorMulch
✓ z dřeva jehličnanů obarveného přírodními
barvami
✓ obnovit stačí po čtyřech letech
✓ v odstínech hnědá, oranžová, cihlová, žlutá

Převlékněte terasu do podzimu
Vyměňte pomalu odkvétající letničky za podzimní rostliny.
V naší aktuální nabídce najdete druhy, které jsou v této
době nejatraktivnější, například

✓ vřesy, vřesovce, hebe, dabécie, libavka
✓ astry, chryzantémy, dlužichy, okrasné trávy
✓ macešky, starček, drátovec, okrasná kapusta

Vybarvěte si zahradu
barevnou štěpkou
v podzimních tónech!

Podzimní paleta
AGRO Podzimní hnojivo
pro jehličnany a jiné
okrasné dřeviny
✓ bezpečná ochrana proti
vymrzání
✓ zabraňuje opadávání
a hnědnutí jehličí
✓ snižuje riziko napadení
houbovými chorobami

AGRO Kapalná hořká sůl
✓ prevence hnědnutí
a opadávání jehličí
✓ obsahuje hořčík pro sytě
zelenou barvu jehlic
✓ aplikace postřikem
– působí na rostlinu
okamžitě

Text: (red); foto: Dreamstime, iVerde a Azerca

Listí je poklad,
ne otrava
Nebaví vás hrabat
spadané listí a pěchovat
ho do popelnice nebo
pálit? Možná vás bude
práce bavit víc, když si
z listí vyrobíte listovku
– hmotu ideální pro
mulčování trvalkových
záhonů nebo jako
příměs do výsadbové
půdy. Stačí listí (bez
jakýchkoli dalších
příměsí) samostatně
zkompostovat, do příštího
podzimu se rozpadne na
kyprou, na živiny bohatou
hrabanku, jakou známe
z lesa.

AGRO Kapalné hnojivo
PODZIM
✓ nízký obsah dusíku
a bohatý zdroj draslíku
✓ jednoduchá a rychlá
aplikace
✓ vhodné pro menší množství
rostlin na zahradě
AGRO Cererit hobby Podzim
✓ pro podzimní přihnojení všech
rostlin na zahradě
✓ zvyšuje odolnost
rostlin proti vymrzání
✓ podporuje
vyzrávání plodů
a zvýšenou tvorbu
zásobních látek

cibuloviny

Na jaře už bude
pozdě!
Chcete, aby vaše zahrada vypadala podobně
jako na našem obrázku? Na jaře, kdy
rozkvétají cibuloviny, byste ale do našich
zahradnických center přišli takříkajíc
s křížkem po funuse: narcisy,
tulipány, modřence a další jarní
cibuloviny totiž musíte vysadit
právě teď, na podzim!

Fungicid
Rovral Flo
ochrání cibule
před houbovými
chorobami.
Cibule se
v roztoku
namáčejí před
výsadbou.

Může se hodit

Nákupní seznam
hlízy rostlin
✓ cibulky nebo
šíček
✓ výsadbový ko
✓ fungicid
a
✓ sázecí lopatk
buloviny
✓ hnojivo na ci

Balené, nebo
volně ložené?
Balení více kusů
cibulovin v plastových
sáčcích je cenově
výhodné, musíte se však
spokojit se sortimentem,
který pro vás vybrali
pěstitelé. Oproti tomu
při nákupu jednotlivých
cibulek můžete více
kombinovat a vybrat si
ty nejkvalitnější cibule
a hlízy.

Vysazujte i do nádob!
Proutěné koše, staré kovové nádoby,
květináče, misky a vůbec jakékoliv nádoby
můžete nyní osázet a na jaře je umístit do
zahrady nebo na terasu. Nezapomeňte na
odtokové otvory a dobrou drenáž! Na zimu
přeneste osázené nádoby na chráněné
stanoviště a případně je zakryjte chvojím.

Sázecí lopatka
je nepostradatelnou pomůckou při
výsadbě do volné půdy i do nádob.

AGRO Organo-minerální
hnojivo pro cibuli a česnek
dodá do půdy
organické
složky (rohovina
a kokosová
vlákna).
Část hnojiva
se uvolňuje
okamžitě, část
pozvolna –
působí až
60 dní.

Přirozený vzhled? Jen ve skupinách
Vysazujte vždy několik kusů cibulek od jednoho
druhu a do jednoho „hnízda“ – dosáhnete
tak přirozenějšího vzhledu, než když budete
vysazovat cibulky po jedné.

Zahradnické příručky
radí vysazovat cibule do
dvojnásobné hloubky,
než kolik činí jejich
výška. Na nějakém tom
centimetru ale nesejde
– my doporučujeme
vysazovat drobnější
cibulky do hloubky asi
10 cm, ty větší pak asi
15 cm hluboko.

Text (red); foto iBulb

Jak hluboko?

Tulipány
Narcisy Hyacinty

Krokusy
Modřence

10 cm
Botanické tulipány

15 cm

Speciální košíky na cibuloviny
ochrání cibule před poškozením
myšmi a hraboši.

AGRO Kapalné
hnojivo pro
cibuloviny
posiluje
cibuloviny před
zimou, zlepšuje
jejich přezimování
a úspěšný start
na jaře příštího
roku.
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SEZÓNA

Možná si je spojujete spíše
s Vánocemi, ale bramboříky
(Cyclamen) vás dokážou stejně
dobře provést i podzimem. V naší
nabídce je najdete už koncem
srpna, a pokud je umístíte na
přistíněné místo, můžete si užívat
nejen bohaté palety jejich barev,
ale i jemné vůně.

PŘIVOŇTE SI

k bramboříkům

Zkuste pěstovat bramboříky
ve vysokých květináčích pro
orchideje. Pokud kořeny ucítí
vodu, bez problémů si pro
ni sáhnou.
Pěstujeme
bramboříky
✓ výhradně polostinné nebo zcela zastíněné stanoviště
✓ teplota ideálně do 15 0C, nově vyšlechtěné kultivary
můžeme pěstovat v zimě na vnitřním okenním
parapetu, snesnou i pokojové teploty

✓ zaléváme pouze do misky, přebytečnou vodu
vylejeme

✓ zemina kyselejší, proto vysazujeme spolu s jinými
kyselomilnými rostlinami (vřesy, vřesovce, hebe,
libavka, klikva aj.)

✓ můžeme pěstovat samostatně nebo jako součást
podzimních výsadeb

N

✓ nové sorty jsou i dvoubarevné nebo mají třapaté
okraje okvětních plátků

Bramboříky, které
snášejí teploty
až do - 5 0C!

A

Díky nově vyšlechtěným
kultivarům mohou
být bramboříky
součástí podzimních
a předvánočních
venkovních dekorací.

Nové kultivary:
´Deep Rose´
´Rose Aqvarel´
´Deep Magenta´
midi Cyclamen
skupina Metis ®F1
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SVATEBNÍ FLORISTIKA
Pryč jsou doby, kdy jedinou povolenou barvou
pro svatbu byla bílá! Ačkoliv pro svatební šaty
se zatím toto dogma nikdo porušit neodvážil,
floristika je pokrokovější – stačí si určit barvu,
v jaké by se měl celý den nést, a zbytek
nechat na profesionálovi. Přestože léto už
pomalu končí, nechcete si na něj na své svatbě
zavzpomínat? Podívejte se, jak může vypadat
žlutá nebo oranžová ve svatební floristice.
Další inspirativní obrázky najdete v Katalogu
svatebních kytic a dekorací, který si můžete
prohlédnout v každém zahradnickém centru
našeho Sdružení.

Svatba

v barvách slunce

16 podzim 2015

Text: (red); foto: Martin Zeman

PRO DĚTI

MINI zahrádka
Zařízení do minizahrádky – domeček nebo soupravu mininábytku a doplňků
v bílé nebo šedé barvě – si můžete koupit v našich zahradnických centrech,
to ostatní už je na vás. Tady je pár tipů, které vám při nákupu pomohou:
Umístění. Minizahrádka
může zdobit interiér,
zastřešenou terasu,
balkon nebo posezení
v zahradě.
Nádoba. Pro exteriér
s odtokovým otvorem,
pro interiér není nutný.

Drenáž. Zajistí, aby
rostliny nestály přímo
ve vodě.
Doplňky. Osázenou
nádobu dozdobte
kamínky, štěrkem,
lávovou drtí nebo
barevnými písky.

Rostliny. Vyberte si
pokojovky, skalničky
nebo nízké trávy, vždy
to ale musí být rostliny
se stejnými nároky.
S výběrem vám rádi
pomůžeme.

Odborník radí
…
Použijete-li pro osázení
minizahrádky pokojové
rostliny, můžete se z ní
těšit po celý rok.
MAREK FERENČÍK
Zahradnické
centrum
Ferenčík s.r.o.,
České Budějovice

Text: Martina Tonková, Zahradnické centrum FERENČÍK; foto: Kaemingk

Chtěli byste zahradničit, ale nemáte zahradu? Chcete si se svými
dětmi vyrobit opravdu originální dekoraci? Máte doma nevyužitou
nádobu? Pak je minizahrádka to pravé řešení pro vás!

ZDRAVÁ KUCHYNĚ

Nalijte si JAHODY!
Marušku už nikdo nemusí posílat pro jahody ke dvanácti Měsíčkům! Stačí zajít do nejbližšího
zahradnického centra a připomenout si vůni a chuť začátku léta díky speciálním moštům,
které pro vás vyrábějí ti, kdo jahody nejen pěstují, ale také množí – Jahodárna Vraňany.

J

Text a foto: Jahodárna Hanč Vraňany, Dreamstime

ahodářův mošt odrůdový s dužinou je vyroben vždy z jedné odrůdy jahod. Odrůda jahodníku,
ze které je mošt vyroben, je uvedena na etiketě obalu. Jahodový mošt
má charakteristickou chuť, aroma
a barvu odrůdy, přičemž každý ročník je jiný v závislosti na klimatických podmínkách.
Jahodový mošt odrůdový je také
doplněn jablečným moštem. Poměr
moštů je vždy uveden na etiketě.
Jahodový mošt se vyrábí z nejsladších
odrůd, plně vyzrálých a chutných,
které jsou pěstovány speciální
technologií a s nejvyšší péčí
na slámové nastýlce, aby
jejich cukernatost byla
co nejvyšší.

Mezi n ejprodávanější
patří mošty:
✓ Jablko

+ odrůda
Darselekt

✓ Odrůdový

Rumba

mošt

Na moštování byly použity
odrůdy Honeoye, Karmen,
Sonata a Darselekt.

Mošty jsou dostupné
po celý rok v balení
jablko + jahoda 5 l a čistá
jahoda 3 l.
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Ochutnejte PODZIM!
Kromě zahradnického zboží vám v našich prodejnách nabízíme i něco dobrého na zub.
Už jste vyzkoušeli třeba pečené čaje? V prvotřídní husté směsi se podíl ovocné složky
pohybuje nad 75 % a jsou vyrobeny podle originální receptury a se složením, které
výrobek chrání před plísněmi. Navíc budete mlsat dietně – sladké chuti výrobce dosáhl
kombinací fruktózy a sladidla ze stévie.

á:
Přípra va je jednodu ch
ou
sta čí za lí t sm ěs hork
u
n ebo studen ou vodo
a za m ícha t!

Ochutnat
můžete například:
✓ aroniovou směs
✓ brusinkovou směs
✓ citrus a zázvor
✓ rakytníkovou směs
✓ lesní směs
✓ exotickou směs

20 podzim 2015

Text (red); foto Madami

✓ aloe a kiwi

Recepty
ze zahrady

Pečená dýně
✓ 1 dýně Hokkaido nebo máslová
✓ koření dle chuti (stačí i jen sůl a pepř)
✓ olivový olej
✓ sýr (není třeba)
Dýni omyjeme, rozpůlíme a vydlabeme.
Dužninu i se slupkou nakrájíme na větší
kostky. Poklademe je v jedné vrstvě na
plech vyložený pečicím papírem, posypeme
kořením, zakapeme olivovým olejem
a osolíme (případně posypeme strouhaným
sýrem). Ihned vložíme do trouby vyhřáté na
200 oC a pečeme dozlatova. Během pečení
promícháme, aby se dýně opekla ze všech
stran. Chutná výborně samotná, případně se
zeleninovým salátem nebo bagetkou.

Dýňová marmeláda

Text: (red); foto: Dreamstime

✓ 1200 g dýně Hokkaido
✓ 2 citróny
✓ 5 pomerančů
✓ 50 g zázvoru
✓ želírovací cukr
Omytou dýni Hokkaido
rozpůlíme, vydlabeme a dužninu
i se slupkou nakrájíme na
kostičky. Přidáme oloupané,
na plátky pokrájené citróny
a pomeranče a nastrouhaný
čerstvý zázvor. Zalijeme litrem
vody a povaříme, dokud dýně
nezměkne. Hotovou směs
rozmixujeme, podle váhy hmoty
přidáme želírovací cukr, zavaříme
a horkou směs naplníme do
skleniček. Ihned zavíčkujeme
a postavíme dnem vzhůru.

Místo zázvoru
můžeme přidat
i vanilku
a případně
dochutit trochou
koňaku.
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Dýňové slavnosti 2015 v našich zahradnických centrech
Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.
Modřice u Brna
10. – 11.10.2015

Chládek – zahradnické centrum
Praha 6
3. – 4.10.2015

AZ Garden s.r.o.
Pardubice
17. – 18.10.2015
Zahrada Lisý s.r.o.
Králův Dvůr u Berouna
9. – 11.10.2015

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Prodej a vyřezávání dýní
Soutěž o nejhezčí dýni
Bohatý dětský program
Strašidelný les – pouze pro odvážné
Stylové občerstvení
Děsivé kolo štěstí

✓
✓
✓
✓

dlabání a vyřezávání dýní
hledání pohádkových bytostí a plnění úkolů
kejklířská představení, malování na obličej
dýňové speciality v naší restauraci

Čarování s dýněmi
✓ Vyřezávání dýní
✓ Tradiční dýňová polévka a koláčky
✓ Fotokoutek
✓ Bubákův orienťák
Zelobraní
✓ krouhání zelí
✓ ochutnávka specialit ze zelí
✓ prezentace užitkové keramiky
✓ grilování + pivní speciály
Dýňové slavnosti            

Zahradnické centrum FERENČÍK s.r.o.
České Budějovice
10. – 11.10.2015

Zahradnictví Dvořák a syn
Teplice
10. – 11.10.2015

FLORA GARDEN s.r.o.
Bakov nad Jizerou
17. – 18.10.2015

FLORA GARDEN s.r.o.
Jičín
10. – 11.10.2015

Zahradnictví u Kopřivů s.r.o.
Šebrov
3. – 4.10., 10. – 11.10.2015

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.
Líbeznice
17. – 18.10.2015

✓
✓
✓
✓

tvořivá dílna
výroba dýňového strašidla
dýňové pochoutky
skákací hrad pro děti

Dýňový karneval 2015
Připravte si originální masku a přijďte si se svými dětmi užít
víkend plný zábavy!
✓ zábavný program pro děti, soutěže, malování na obličej,
vyřezávání dýní
✓ dýňové pochoutky
✓ skákání ve slámě
✓ soutěž o nejhezčí dýni
✓ široký sortiment podzimních dekorací
✓
✓
✓
✓
✓

tvořivá dílna pro děti
výroba papírových strašidel
soutěž o nejhezčí dýni
ochutnávka bylinných likérů
vystoupení taneční skupiny Luna

✓ výstava sortimentu u nás pěstovaných dýní
✓ vyřezávání dýní
✓ ochutnávka dýňových specialit (dýně upravené na

grilu, dýňová polévka, dýňové pivo, dýňové kompoty a
marmelády)
✓ program pro děti
✓
✓
✓
✓

výroba dýňových strašidel
zábavný program pro děti
fotokoutek
ochutnávka dýňových specialit

Více informací najdete na webových stránkách jednotlivých členů
poslední
předjaří
2015 strana Zpravodaje)
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2015

Text: (red); foto: Dreamstime

16. – 18.10. 2015

✓ dlabání dýní
✓ podzimní výstava ČSZ Králův Dvůr
✓ grilování + dýňové pivo

Text: (red); foto: archiv Sdružení zahradnických center

SEZÓNNÍ AKCE

Dýňové slavnosti patří právem k nejoblíbenějším akcím, které
pro vás v našich zahradnických centrech připravujeme. Přijďte se
podívat, jakou atmosféru mají slavnosti ve vašem zahradnickém
centru! Malou ochutnávku z loňska najdete na této stránce…

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI

2014

ZDRAVÁ KUCHYNĚ

Čerstvá jablka

Z BALKÓNU

Jabloně určitě znáte jako velké, krásné stromy, které potřebují dostatek
prostoru. Co ale dělat, když máme jen terasu nebo dvorek? Máme pro vás
šikovné řešení – pěstujte si chutná jablíčka plná vitamínů v nádobách!
Stačí vám k tomu kvalitní substrát, průběžně dostatek živin a vhodné nádoby.

do
Proč pěstovat jabloně v ná

bách:

áním v půdě
✓ nejste omezeni pěstov
a vitamínů
✓ přísun čerstvých plodů
loní kompaktního
✓ velký výběr druhů jab
tování
vzrůstu vhodných pro pěs
ch
obá
v nád

Jak je pěstovat
✓ Zvolte dostatečně prostornou
a pokud možno mrazuvzdornou
nádobu
✓ Zalévejte asi třikrát týdně (rostlina
má omezený prostor v nádobě,
půda musí být proto stále vlhká)
✓ Hnojení třikrát ročně – na jaře,
na začátku léta a koncem léta
✓ Na zimu obalte nádoby filcem
nebo jutou, aby zbytečně
nepromrzala
✓ Všechny odrůdy jsou
samosprašné, ale pro každou
odrůdu je lepší mít partnera,
protože pak lépe plodí

Hnojiva řady NATURA jsou složena
výhradně z přírodních surovin a jsou
vhodná pro příznivce ekologického
zahradničení.

Bude se vám hodit

Tradiční český květináč Bergamot
se samozavlažovacím systémem
z kvalitního plastu zaručujícího
barevnou stálost a trvanlivost.

Text: Sylvie Maroušková, Zahradnictví Líbeznice; foto: GAP Photos, Lechuza a Dreamstime

Agro NATURA
Chlévský hnůj
– přírodní
organické hnojivo
pro univerzální
využití. Zvyšuje
podíl humusu,
a tím úrodnost
půdy.

Ochutnejte
pečená jablka
Místo pro tři stromky
Odřízněte horní část jablka a ze zbylé
části vykrojte jádřinec. Vzniklý otvor
naplňte směsí rozinek namočených
v horké vodě, třtinového cukru a mleté
skořice. Navrch položte plátek másla,
zasypte cukrem a zaklopte horní částí
jablka. Pečte 20 minut při 180 owC.
Do směsi lze přidat i ořechy, mandle
nebo med.

Pro pěstování sloupovitých jabloní
na terase doporučujeme tříkomorový
truhlík Lechuza Trio Cottage 40.
Každá ze tří vložek funguje jako
samostatná nádoba s vlastním
zavlažovacím systémem, který
neumožní vyschnutí substrátu.
Truhlík je mrazuvzdorný a odolný proti
UV záření, takže má stálou barvu.

SLOUPOVITÉ JABLONĚ

ZAKRSLÉ JABLONĚ (PATIO)

✓ šetří místo

✓ nízký kmínek (asi 30-40 cm nad zemí)

✓ šířka asi 80 cm, výška
asi 2,5 m

✓ kmínek neroste, pouze bytní

✓ úroda úměrná k habitu

✓ vyšší výnos než u sloupovitých

✓ průměr korunky až 1,5 m

Moderní plastová
konvička od
Elho je ideálním
partnerem pro
zalévání květin
v bytě, na
balkonech
i na zahradě.

Vysoký květináč
Lechuza Cubico
Cottage se strukturou
napodobující
proutěný koš
a samozavlažovacím
systémem.
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Pomůžeme vám tady!
Slyšela jsem, že se dají broskve ošetřovat proti kadeřavým
listům už na podzim. Několik let se snažíme s tím bojovat
a každý rok broskev vypadá stejně. Co děláme špatně?
Na podzim je možné ošetřit broskve některým měďnatým
přípravkem, jako například Champion nebo Kuprikol. Díky
podzimnímu ošetření stromek vydezinfikujete a na jaře máte
větší šanci zachytit nástup infekce. Samozřejmě je potřeba si
na jaře pečlivě hlídat termín ošetření, který nastává v okamžiku,
kdy se začnou nalévat vrcholové pupeny. Následně použijete
některý z přípravků proti kadeřavosti broskvoně.

větší
chystáme se nakoupit
Chceme založit sad a
mladé
o
pr
me
že
omů. Co mů
množství ovocných str
m dobře zakořenily?
stromky udělat, aby ná
stokořenné
Budete-li nakupovat pro
me před
uje
ruč
po
stromky, určitě do
několik
na
y
řen
ko
čit
mo
výsadbou na
táhl hodně
na
ek
om
hodin do vody, aby str
e na
uz
po
n
zá
ká
vody a nebyl pak od
adbové
výs
Do
.
ou
livk
zá
vláhu dodanou
teč
t dosta ně
jámy, která by měla bý
ost a na kořeny
veliká, přidáme komp
u aplikujeme
bo
stromků před výsad
rý mladému
kte
t,
ivi
přípravek Symb
zním houbám
stromku díky mykorhi
potřebné živiny
brzy začne doplňovat
h letech života.
a pomůže mu v prvníc
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Chtěl jsem se zeptat, zda je
potřeba před zimou nějak
připravit naše zahradní
jezírko, aby na jaře bylo
čisté?
Příprava zahradního jezírka
na zimu spočívá jednak
v oblasti čištění a rostlin,
jednak ryb. Doporučujeme na
podzim průběžně odstraňovat
všechny spadané listy,
nejlépe podběrákem, jinak
se na dně vytváří bahno a
usazují tlející části rostlin,
což vytváří výživu řasám a
odebírá kyslík.
Rákos a traviny můžeme
zkrátit, ale neodstraňovat,
napomáhají přístupu kyslíku
do vody. Pro odstranění
bahna napomáhá například
sera Pond filter biostart
s enzymy a bakteriemi.
Pokud máme v jezírku ryby,
obzvláště koi kapry, je nutné
je řádně vykrmit, aby přežili
chladné období. Energeticky
bohaté krmivo zajistí například
sera Koi professional jaro/
podzim, což jim umožní
vytvořit zásoby a tak přežít ve
zdraví až do jara, kdy teprve
mohou přijímat další krmivo.
Pro přezimování ryb však
musí mít jezírko minimálně
hloubku 80 cm a alespoň
část je třeba
udržovat
nezamrzlou,
nejlépe
fontánovým
čerpadlem.

Text a foto: ZC Jindřichův Hradec a SERA CZ

Nevíte si rady?

Opět jsem našel nějaké plevele v trávníku.
Má cenu je ještě teď na podzim nějak likvidovat?
Určitě, i když by se mohlo zdát, že je to zbytečné,
spousta plevelů dokáže růst velice intenzivně i na
podzim a dokonce i přes zimu, pokud je mírné počasí.
Na jaře bychom pak byli nemile překvapeni tím, co
se nám s trávníkem stalo. Jednou z možností je
využít přípravek Weedex v rozprašovači – plevelů
již nebývá tolik a tímto přípravkem se jich můžeme
zbavit jen lokálně. Není tak třeba ředit přípravek ve
velkém množství do postřikovače
a plošně postřikovat celý trávník.

Co máme dělat, abychom v příštím
roce neměli na zahradě tolik slimáků?

Letošní rok zaznamenali opět v některých
regionech naší republiky opravdu
kalamitní výskyt slimáků. Co udělat,
abyste byli příští rok v boji s nimi
úspěšnější? Určitě projděte různá stinná
zákoutí na zahradě a tam pod kameny
nebo prkny najdete množství bílých
slimáčích vajíček. Ty je nutné zlikvidovat.
Pokud jsou slimáci stále aktivní,
pokračujte v jejich hubení aplikací
přípravků Slimastop nebo Ferramol.
Tak si udržíte populaci slimáků na příští
rok v rozumné míře. A pak už jen zbývá,
aby přišla zima a kromě sněhu byl
i pěkný mráz.

Existuje nějaký přípravek na
dezinfekci půdy ve skleníku?

Speciální přípravek přímo na
dezinfekci neexistuje, částečně
však můžeme půdu ve skleníku
ozdravit přidáním dusíkatého
vápna, které po aplikaci zničí
část semen plevelů a některé
škůdce. Pozor však na omezení,
které z použití dusíkatého vápna
vyplývá: po dobu tří týdnů od
ošetření se nesmí vysévat žádná
semena! Aplikaci je proto vhodné
provádět právě na podzim, aby
bylo možné skleník využívat už
brzy zjara.

o do zahrady ibišek. Když
Každý rok přenášíme na lét
ali zpět do zimní zahrady,
jsme ho ale letos přestěhov
?
ice. Čím máme ibišek ošetřit
objevily se na něm brzy mš
třeba
že s rostlinami, které letníme
Poměrně často se stává,
,
tím
d
Pře
.
bytu nějaké škůdce
na terase, si přineseme do
tliny
ros
třit
oše
e
em
čuj
me, doporu
než rostliny do bytu přinese
o
neb
át
nul
gra
reo
Ca
ekticidem
dlouhodobě působícím ins
istí
zaj
y Careo. Tyto přípravky
použít insekticidní tyčink
í
síců, především ji ale ochrán
mě
tří
u
výživu rostliny po dob
před veškerými
škůdci
a dokonce
i puklicemi.
Přípravky stačí
jen aplikovat do
zeminy a pak už
po dobu celých
tří měsíců
budou pracovat
za vás.
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®

Sdružení zahradnických center, skupina
českých spolupracujících zahradnických firem
Teplice
Most

Bakov nad Jizerou
Jičín

Líbeznice
Praha

Králův Dvůr

 zaručená odbornost
 nejvyšší kvalita
 česká tradice

Pardubice

Tišnov
České Budějovice

Brno
Modřice

Blansko
Šebrov

Zahradnictví Dvořák a syn

FLORA GARDEN s.r.o.

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

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

www.floracz.cz
 Boleslavská 1085
294 01 Bakov nad Jizerou
Tel.: 326 781 194
 Hradecká ulice 1145,
506 01 Jičín, Tel.: 493 592 942

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

Chládek – zahradnické centrum

Zahrada Lisý s.r.o.

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

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

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

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

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

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

www.szc.cz

www.katalog-rostlin.cz
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