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Text Pavel Chlouba
Foto autor a Dreamstime
Obrázky sú iba ilustračné.
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Rehek

Poznáte ty
nejběžnější?

Kos

Červenka

Sýkora
modřinka

Co můžeme udělat
ě
pro ptáky na zahrad
k hnízdění
M vytvořit místo
volné živé
(budky, staré stromy,
ploty, keřové skupiny)
t potravu
M nabídnícíoudiv
oké keře, ovocné
(plod
stromy, záhon slunečnic,
krmítko)
zpečný pohyb
M zajistit bea dřeva, husté keře)
(hromad
vat chemii
M nepouží
(pro ošetřování zahrady
lze nahradit biologickými
přípravky)
mělká
M nabídnout vodu (pítko,
o)
miska s vodou, jezírk

Keře, jejichž
plody ptáci milují
černý bez, dřišťál, tis, cesmína, břečťan,
hloh, hlohyně, růže šípková, pámelník,
skalníky, muchovník, rakytník, zimolez,
přísavník (psí víno)

KRMÍTKO A PÉČE O NĚJ
Kam s ním?
Nejlépe zavěsit na strom, případně usadit na tyč, vždy blízko dřevin, v nichž se
ptáci mohou schovat. Důležité je zabránit
přístupu koček ke krmítku.

Co do něj?
V ideálním případě krmné
směsi, které lze zakoupit v našich
zahradních centrech, lojové koule, slunečnici, proso, oves, jablka, ořechy

Jak o něj pečovat?
Pravidelně čistit, jednou za čas vydezinfikovat, zajistit ochranu před deštěm.

Proč to všechno dělat?
Pomůžete ptákům přežít zimu, podpoříte
jejich populaci a rozmnožování, přirozeně
bojujete proti škůdcům na zahradě a v neposlední řadě můžete pozorovat pestrost
těchto nepostradatelných živočichů.

Co do krmítka nepatří?
Zbytky z kuchyně ani čerstvé pečivo

Čas pro ptáky

Každý rok pořádá Česká společnost
ornitologická akci s názvem Ptačí hodinka, která spočívá ve sčítání ptáků na
krmítku. Letos už akce proběhla, zapojit
se však můžete zase příští rok v lednu.
Více informací na
ptacihodinka.birdlife.cz.

Náš tip
NA KRMÍTKO
Finch označuje v angličti
ně
pěnkavovitého ptáka. Je
to například pěnkava, zvo
nek
či dlask, kteří se mohou
stát ozdobou vašeho no
vého
krmítka FINCH, které po
chází z dílny mladých čes
kých
designérů a doporučuje
ho Česká společnost orn
itologická. Lze ho zavěsit,
upevnit na tyč či připevn
it na
zábradlí balkonu. Násyp
ka má objem 1,3 litru.

menných směsí,
Bohatý výběr se
krmiva, tukových
jednodruhového
robků najdete na
koulí a dalších vý
ch prodejnách.
stojanech v naši
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Připravila Jana Morávková
Foto archiv dodavatelů
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rajčata, salát, kedlub ny. Máme pro vás pár rad a spoustu
záho
do truhlíků nebo na budete při svých předjarních výsevech
é
tipů na potřeby, kter
určitě potřebovat.

Substrát
pro výsev
a množení
Pro výsevy doporučujeme
použít výhradně k tomu
určený substrát, který
obsahuje kromě aktivátoru
zakořeňování také přírodní
prospěšné mikroorganismy
potlačující výskyt
a množení fytopatogenních
hub v půdě. Předejdete
tak obávanému odumírání
klíčků.

Pro zastánce ekologického
zahradničení
Substrát bylinková zahrádka je vyroben pouze z přírodních
surovin: rašeliny, kokosového vlákna a jílu, s upravenou
reakcí vápencem a obohacený nízkou startovací dávkou
organického hnojiva. Jemnější struktura usnadňuje urovnání
povrchu substrátu v pěstební nádobě. Po výsevu udržujte
substrát ve vlhkém stavu, avšak nepřemokřujte ho; klíčící
rostliny by vlivem nadměrné vlhkosti mohly zahnívat.
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Když už nechcete
kupovat substrát
Pro výsevy lze použít i běžnou
zahradní půdu, je třeba ji
však desinfikovat – zbavit
choroboplodných zárodků,
například propařením nebo
v mikrovlnné troubě. Takovou
půdu pak doporučujeme obohatit
o perlit, amorfní vulkanické
sklo, které substrát provzdušní,
stabilizuje jeho vlhkost a přispívá
k dobré kondici pěstovaných
rostlin. Odolnost perlitu proti
vlhku, mrazu, mikroorganismům
a plísním je výhodou při použití
s mladými rostlinami.

Pařeniště za oknem

Sadbovač
urychlí práci
Pokud nejste přímo zastánci výsevů
do misky a následného přepichování,
vyzkoušejte výsev do sadbovače.
Otvory v plastové pomůcce naplníte
substrátem a semena do nich vyséváte.
Sadbovač umožní kratší dobu kultivace
a optimální růst. Má kapilární
dutiny, které zajišťují rovnoměrné
zavlažování. Rostlinky se po přesazení
lépe ujímají, protože nenarušujeme
jejich citlivý kořenový systém.

Snadno a rychle vysejete semena
do plastového minipařeniště,
které pohodlně umístíte na okenní
parapet nebo k oknu (pokud máte
podlahové vytápění, vzejdou semena
velmi rychle). Spodní část naplníte
substrátem, vysejete semena
a zavlažíte, nejlépe rozprašovačem.
Pak už stačí jen zaklopit horní
průsvitnou částí a čekat. Větracími
otvory můžete regulovat vlhkost
v pařeništi. Protože miska nemá otvory
pro odtok přebytečné vody, je třeba
zavlažovat jen střídmě, abyste semena
neutopili.

Sexy květníky
Pro jednotlivý výsev větších semen
nebo pro přesazování již vzrostlých
semenáčů můžete využít novinku –
sadbové květníky GREEN s podmiskou,
která zachytí přebytečnou vodu při
zalévání. Vybrat si můžete z růžové
a svítivě zelené barvy.

Jiffy místo květináče
Rašelinové jiffy jsou slisované tablety, které před výsevem
necháme nasáknout vodou. Tím zvětší svůj objem, promění se na
malý substrátový květináček, do kterého vysejeme semeno. Pak
už je stačí jen umístit do vhodné misky, kam budeme doplňovat
vodu, a vzrostlé sazenice vysadit i s jiffem na záhon.

Výsevní tabulka

I s květníkem na záhon
Skvělými pomocníky pro
předpěstování rostlin a jejich
následné přesazování jsou
rašelinové květníky. Vzešlé sazenice
totiž můžete i s květináčem zasadit
přímo na stanoviště – je to snadné
a rychlé a rostlině tak zmírníme šok
z přesazení. Květináč se časem zcela
rozpadne.

PLODINA

SPON (cm)

Brokolice

40×50

Celer bulvový

40×40

Celer řapíkatý

40×35

Cibule setá

25 × 10

Cuketa
Hrách

1 ks / m2
60 × 3

Kapusta hlávková

50 × 50

Kedlubna – raná

25 × 25

Kedlubna – pozdní

30 × 30

Květák – raný

II.

III.

IV.

V.

VI. VII. VIII. IX.

X.

XI. XII.

25 × 25

Lilek

120 × 200

Okurka salátová

100 × 40

Paprika

40 × 50

Patizon

120 × 60

Pórek – raný

30 × 12

Rajčata
Salát hlávkový

3 ks / m2
25 × 25

Salát ledový

25 × 25

Štěrbák

30 × 30

Zelí bílé – rané

40 × 40

Zelí bílé – pozdní

60 × 60

Zelí červené

60 × 60




I.

Výsev pod sklo
Možná doba výsevu přímo na stanoviště




Možná doba výsadby na stanoviště
Možná doba sklizně
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7 KROKŮ PRO DOKONALÝ TRÁVNÍK
Tajemství zdravého a hustého
trávníku spočívá v síle
trávníkového programu
FLOR IA a vaší osobní péči.
Dokonalý trávník nejsou totiž
jen hnojiva, ale také půda,
závlaha, sečení apod. Aby se
stal trávník vaší skutečnou
chloubou, stačí dodržovat
sedm základních kroků.

www.floria.cz
1. krok:

Vertikutace – provzdušnění
Objevuje se v každém trávníku na jaře i na podzim. Řeč
je o travní plsti, která vzniká
nahromaděním zbytků trávy po sečení, odumřením či
zaschnutím. Trávník se dusí,
neodnožuje a jeho kondice
se i nadále zhoršuje. Abyste dostali ke kořenům trav
co nejvíce vzduchu, musíte ho provzdušnit. K tomu
můžete použít mechanické
vertikutátory, ale jejich použití je pracné a namáhavé.
Vyzkoušejte proto novinku
FLORIA Likvidátor travní plsti vyrobený z čistě
přírodních surovin. Na
poškozený či zanedbaný
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trávník stačí přípravek rozhodit, dostatečně zavlažit a udržovat
vlhký. O ostatní se postarají přírodní bakterie obsažené v přípravku. Urychlí rozkladný proces, který trávník zbaví travní plsti
(stařiny) a dodají mu humusové látky z rozložených zbytků trav.
Navíc je výrobek šetrný vůči životnímu prostředí a neškodí domácím mazlíčkům.

2. krok:

Mechy
Pro zdravý růst vašeho trávníku
je důležité pH půdy. Pokud má
půda nižší pH a navíc je plocha
zastíněná, budou se v těchto
místech pravidelně tvořit mechy. Jejich růst je tak agresivní,
že dokáže zcela vytlačit trávník
v růstu. K jeho likvidaci použijte FLORIA Mech STOP. Po
aplikaci mech zčerná a dojde
k jeho úplnému odumření. Zbytky mechu vyhrabejte a trávník
může opět volně dýchat.

3. krok:

Oprava poškozených míst
Jak po vertikutaci, tak po ošetření FLORIA Mech STOPEM se
v trávníku vytvoří prořídlá a někdy
i zcela holá místa, která je potřeba
rychle opravit. K jejich zacelení
použijte FLORIA Trávníkovou
náplast. Poškozené místo před
opravou důkladně zbavte zbytků
trav a mechů. Vrchní plochu nakypřete a dosypte již připravenou
směsí FLORIA Trávníková náplast.
Lehce přimáčkněte a zalijte. Dbejte na to, aby osetá místa nezaschla. Do dvou až tří týdnů vám
v těchto místech naroste nový
trávník.

4. krok:

Hnojení
Abychom doplnili živiny a dali impuls k zdravému růstu trav,
je velmi důležité hnojit. Samotné hnojení je nutné nejen pro
růst trávníku, jeho zabarvení, odolnost vůči sešlapání, přezimování, vývin kořenů, ale také pro schopnost ubránit se plevelům
a mechům.
TRÁVNÍK JE
V DOBRÉ KONDICI
Pro jarní přihnojení použijte FLORIA
trávníkové hnojivo
JARO–LÉTO nebo
FLORIA
hnojím
1× ročně. Obě hnojiva nabízejí komfort
hnojiv s dlouhodobým účinkem a vysokým obsahem živin: základní
trávníkové hnojivo JARO–LÉTO
po dobu 2 měsíců a hnojím
1× ročně dokonce až 4 měsíce.
Hnojivo aplikujte rozhozem z ruky,
na větší plochy použijte posypový
vozík. Po aplikaci hnojiva nezapomeňte trávník
zavlažit, aby se nastartovalo uvolňování živin. U těchto hnojiv
nedochází k rychlému uvolnění živin a jejich vyplavení do spodních vrstev, kde je trávník již nevyužije. Jsou tak šetrná vůči životnímu prostředí.
V TRÁVNÍKU SE OBJEVILY DROBNÉ PLEVELE
Objevily se vám v trávníku drobné plevele a vy nevíte, jak proti
nim zasáhnout? Použijte TRAVIN. Toto moderní hnojivo z řady

FLORIA® je vyvinuto
speciálně pro udržení trávníku v bezplevelném stavu. Kromě
živin obsahuje i selektivní herbicidy, které
likvidují dvouděložné
plevele (sedmikrásky,
pampelišky aj.). Aplikace se provádí rozhozem a nemusíte nic rozpouštět nebo míchat.
Jedna aplikace Travinu nahradí jedno běžné přihnojení trávníku.
Docílit dokonalého anglického trávníku lze díky tomuto chytrému
hnojivu rychle a jednoduše.

5. krok:

Sečení
Kvalitní, zdravý a krásně zelený trávník potřebuje ke svému správnému růstu často sekat na nízký střih. Četnost je závislá tedy jen
na vás a na množství volného času. Ideální je sekat jednou až
dvakrát za týden. Výška trávníku po sečení by měla zůstat minimálně tři centimetry. Pokud jej snížíte pod tuto výšku, hrozí, že
mu způsobíte stres, trávník zežloutne a může zasychat.

6. krok:

Likvidace vzrostlých plevelů
Proti invazi plevelů je možné bojovat převážně chemickou cestou
(selektivní nebo totální herbicidy) nebo nepřímo tím, že o trávník budete správně pečovat. Ve zdravém trávníku se plevelům
nedaří. Pokud je trávník hodně zaplevelen, musíte sáhnout po
selektivním herbicidu (Dicotex, Bofix) a ošetřit trávník postřikem,
který všechny nežádoucí plevele zahubí. Aplikace se provádí za
sucha, aby nedošlo k naředění aplikované látky. Během 14 dnů
odstraníte z trávníku i ty největší a vytrvalé plevele.

7. krok:

 odzimní hnojení – příprava trávníku
P
před zimou
Dejte trávníku správné vitamíny před zimou a on se vám na jaře
odmění. Výživa trávníku na podzim se liší od průběhu sezony
hlavně ve složení použitého hnojiva. Na jaře potřebuje trávník
více dusíku pro rozvoj a podporu růstu. Na podzim je to naopak.
FLORIA Trávníkové hnojivo
PODZIM je bohaté na draslík
a obsahuje ho až 42 %. Vysoký
obsah draslíku v hnojivu dodá
trávníku schopnost lépe čelit
nepříznivým povětrnostním vlivům, zvyšuje jeho odolnost proti
vymrzání a napadání houbovými
chorobami. Aplikace se provádí od
začátku září až do konce října.
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Text Jana Morávková

JARNÍ OSVĚŽENÍ

pro pokojové rostliny
kojových rostlin celoročně,
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ná
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Čas pro přesazení nastane, když je stávající nádoba pro rostliny nevyhovující. Pěstované rostliny ji přerůstají jak svými nadzemními částmi, tak
i kořeny, které většinou prorůstají otvory ve dně nádoby. Někdy rostliny
nepotřebují větší nádobu, pouze mají zeminu v květináčích už vyžilou a je
potřeba ji vyměnit.

Jak správně přesazovat
G kořenový bal necháme trochu

Náš tip

vyschnout

G
květináč obrátíme dnem vzhůru,
rostlinu přidržujeme za kmínek
nebo stonek a na květináč jemně
poklepeme, aby se z něj bal uvolnil
G kořeny očistíme od staré zeminy
a přerůstající případně zastřihneme
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Profesionální
substrát
s obsahem
živin na šest
týdnů

nová nádoba by měla být jen o jeden
až dva centimetry v průměru větší
než ta původní

G
dno zakryjeme keramzitem – vrstva
poslouží jako drenáž
G přisypeme trochu substrátu
a rostlinu umístíme do květináče
tak, aby bal byl přibližně pět
G

Keramzit
pro vytvoření
drenážní
vrstvy

Lesk na listy
pro krásný
vzhled rostlin

centimetrů pod okrajem nádoby
a rostlina nebyla hlouběji než
v původním květináči

G
doplníme novým substrátem a jemně
upěchujeme
G spřihnojováním začneme přibližně
za šest týdnů

Listová výživa
pro orchideje
a jiné pokojové
rostliny

Ochranné prostředky
proti nejběžnějším
škůdcům na pokojových
rostlinách

ZDRAVÁ ZAHRADA

jí ke slovu zdroje
ze
há
ic
př
bě
do
ní
ed
V posl
ndy. Kdo se nechce
ji
y
kd
ž
ne
ce
ví
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vitam
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spoléh
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až
hr
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i
m
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a
s chem
e, zeleninu nebo třeb
oc
ov
–
je
ro
zd
ní
od
přír
. Právě v předjaří je
ny
li
st
ro
ní
íč
kl
či
mní
klíčky
vat tělo oslabené zi
bo
so
zá
s
ča
ší
ěj
dn
ho
nejv
ospěšnými enzymy,
pr
a
y
ín
m
ta
vi
u
no
sezó
stlin plné.
jichž jsou zárodky ro

Klíč

KE KLÍČENÍ

Při klíčení se ze semen uvolňují vitamíny, minerální látky, bílkoviny a enzymy, které má zárodek rostlin využít v prvních
týdnech svého života. Kromě toho jsou klíčky bohatým zdrojem vlákniny, jsou křupavé, dobře chutnají a navíc svým
vzhledem ozvláštní i jinak obyčejné jídlo. Jak tedy na to?
Pouze v bio kvalitě
Pro vypěstování klíčků používáme pouze
k tomu určená semena v bio kvalitě, která
nejsou chemicky ošetřena proti biocidním
organismům. Vyklíčit tedy můžeme nechat buď osivo, které jsme sklidili z vlastní

z ahrady, nebo semena prodávaná právě
pro přípravu klíčků nebo klíčních rostlin.
Klíčky, nebo microgreens?
Klíčky se sklízí v době, kdy se vytvořil
kořínek a zárodek klíční rostliny, tedy první

křehký lístek. Konzumujeme celé rostliny
včetně zbytku semene.
Microgreens neboli klíční rostliny jsou
mladé výhonky s již vyvinutými děložními
lístky, které sklízíme ve stáří asi deseti dnů.
Konzumuje se pouze horní část, kterou
odstřihneme těsně nad semenem.

SEMENA NA VÝBĚR

K přípravě klíčků a výho
nků jsou vhodná semen
a
téměř všech zelenin a ob
ilnin, mezi nejoblíbenějš
í
patří rukola, hořčice, řeř
icha, červená řepa, hrách
či
ředkvičky. Hodí se i bazal
ka či koriandr a další by
linky.
Pro zastánce alternativn
í stravy lze doporučit alf
aalfa
(vojtěška), pískavici řec
ké seno, fazole mungo
či
pohanku – tu ale pouze
pro klíčky, výhonky jso
u pro
lidské tělo toxické!
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Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

K čemu se hodí


l

do pomazánek, salátů,
jako posyp hotového jídla
(luštěnin, kaší, polévek)
 vhodná součást dipů
l
a smoothies
 j ako dekorace talíře
l
s hotovým pokrmem
 tepelně nezpracovávat
l
a nemrazit – ztrácejí
prospěšné obsahové látky

Jak na to?

Klíčky: semena na několik hodin namočte
E
do vody, poté propláchněte a nechte naklíčit ve sklenici

nebo misce. Důležité je aspoň dvakrát denně semínka
propláchnout pomocí cedníku. Využít můžete i speciální
sklenice nebo misky pro klíčení, které mají sítko integrované.
Většina semen začne klíčit za několik dní.
Microgreens: výhonky vypěstujete na vlhké vatě nebo na
E
tenké vrstvě půdy, obojí je třeba udržovat stále vlhké. Použít

můžete například plastové misky od potravin, které přetáhnete fólií
pro zvýšení vlhkosti, nebo rašelinové jiffy. Někteří výrobci nabízejí
pro pěstování microgreens speciální soupravy. Jakmile rostlinky
dorostou několika centimetrů, odstřihněte je těsně
u země nebo vaty a ihned použijte.

V našich zahradních centrech
nabízíme semena určená
k přípravě klíčků a microgreens
včetně dalších potřeb pro klíčení.
ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2021 | www.zahradnicentra.eu
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ZELENINA

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime

Vlastní je NEJLEPŠÍ!
ě
Titulek by se hodil vlastn
aným
ke všem plodinám pěstov
e
na zahradě, o cibuli to al
ji
platí dvojnásob. Nejenže
a mít
můžete sklízet postupně
tvé
tak neustále po ruce čers
c
a šťavnaté plody, ale naví
ji
také víte, co jíte, přesně
e
řečeno, z čeho a v čem jst
ě
si cibuli vypěstovali. Práv
ch
teď nabízíme v zahradní
né
centrech sazečku – drob
ě
cibulky, které po výsadb
umní
dále porostou až do konz
velikosti.

Podobně jako
kuchyňskou
cibuli lze pěstovat
i šalotku nebo
česnek.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ TRIO ODRŮD
ŠTUTGART
plochá, větší,
se zlatožlutými
až nahnědlými
suknicemi,
dužnina bílá,
pevná, výrazně
ostřejší chuti.
STURON
polopozdní odrůda odolná vůči vykvétání,
velké cibule žlutohnědé barvy vhodné
i ke střednědobému skladování.

Náš tip

VŠETANA
poloraná odrůda
vřetenovitého tvaru,
okrově žlutá, bílá až
nažloutlá dužnina
jemně nasládlé chuti.
Vyžaduje rychlou
sklizeň a úpravu.
Sklízíme v druhé
polovině července.

14

Druhou možností, jak vy
pěstovat vlastní
cibuli, je přímý výsev ze
semen v druhé
polovině března. Vzešlé
rostliny je následně
třeba vyjednotit.

Dobré rady pro výsadbu
G vysazujeme koncem března
G

G

G
G

G
G

a v dubnu
stanoviště na plném slunci, půda
spíše sušší, písčitá, bohatá na
humus
řádky vzdálené cca 30 cm,
vzdálenost mezi cibulkami 10 cm
(na 10 m 0,8–1,2 kg sazečky)
sázíme mělce, špičky cibulek by
měly vyčnívat nad povrch půdy
rovnoměrná zálivka od výsevu
do doby asi poloviční velikosti
cibule, pak nezalévat
sklízíme v době, kdy je nať
z poloviny zaschlá a leží na zemi
kprosychání uložit na tmavé,
vzdušné místo

8942to
15.11.20
19 15:5
1 Strá
nka 1

Kvalita EU
Malé balen
í

G4700299

VII.-VIII.

s

3 cm

Kvalita EU
í
Malé balen
IV.-V.

10x20-25cm

VII.-VIII.

3 cm

A

713456

s

100g / 60k

10x20-25cm

nka 1
5 Strá
19 15:5
15.11.20
8904to

IV.-V.

Vyberte si k výsevu:
CIBULE A ČESNEK

100g / 60k

A
Odolná proti
chorobám
Odoln

á proti choro
bám
Odporna na
choroby
Betegségek
kel szemben
elenálló

8952to
15.11.20
19 15:5
1 Strá
nka 1

Kvalita EU
Malé balen
í

G4700297

L.
um cepa

Alli
ka
ula dym ion set
zaãka, Ceb
, On
Cibuºa sad
elsetzlinge
a, Zwieb
Dughagym

8934to

10kg
A
SAZEâK
CIBULE
V‰etana

Tradiční odrůda vhodná do všech
pěstitelských oblastí. Tvoří kulovité žlutohnědé cibule o velikosti
50–70 mm. Vegetační doba od
výsadby je 80–105 dnů. Hmotnost cibulí je 117–125 g. Má dobrou
skladovatelnost.

ks
CIBULE
·ALOTK
A
Golden
Gourmet

Žlutá odrůda šalotky lehce kořeněné chuti. Odolná proti běžným chorobám rostlin. Je vhodná k pěstování
i v chladnějších oblastech. Vegetační doba od výsadby je 120–130 dnů.
Hmotnost cibulí je 80–140 g. Má
dobrou skladovatelnost.

 LUMÍR

Česká odrůda úzkolistého raného
nepaličáku určená k jarní výsadbě.
Má 11–15 bělavých stroužků, u báze
až světle hnědofialové, na řezu
bledě žlutohnědé barvy. Odrůda má
vynikající skladovatelnost.

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

www.nohelgarden.cz

8942to
8952to
8955to
8969to

1,5kg

F

sra alkalm
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ania

8972to

Allium asc

alonicum
Cibuºa ‰alo
SalottahK agy
dlouhodob
tka, Cebula L.
ému sklad
Na dlhodma,
ování
szalotka
Zwiebe
obé sklad
ovanie l Schalot
Do długotermi
te, Onion
shallot
Hosszú tárolá nowego przechowyw

8983to
15.11.20
19 15:4
9 Strá
nka 1

NO VÁ
âESKÁ
ODRÒDA

150g / 30+

30+30ks
âESNEK
JARNÍ
Lumír

700g

Allium sati
vum L.
Cesnak jarn

˘, Czo
Tavaszi fok
hagyma, snek wiosenny
Frü
Spring garhlingsknoblau
ch
lic

CIBUL
Snowball E SAZEâKA
/ Karmen
/ ·tutgart

9010ms

8904to
8912to
8916to
8922to
8926to

 VŠETANA

G4700298
ovate
Dobrá sklad
howywanie
Dobre przec ató
Kitünően tárolh

125g / 4–7

9kg

Allium

cepa L.
Cibuºa sad
zaãka,
Dughagym
a, Zwieb Cebula dymka
elsetzlinge
, Onion set

8983to

VII.-VIII.

ovatelnost
Dobr á sklad
ľnosť

9010ms
05.11.20
20 8:28
Stránka
1

713456
G4701081
, G4700297

10x20-25cm

cepa L.

Allium
ka
ula dym ion set
zaãka, Ceb
, On
Cibuºa sad
elsetzlinge
a, Zwieb
Dughagym

ató

VII.-VIII.

5kg

B

A
SAZEâK
CIBULE
Rosanna

 GOLDEN GOURMET

D

10x20-25cm

Kvalita EU
í
Malé balen
IV.-V.
3 cm

s

150g / 90k

Středně raná odrůda vhodná pro jakýkoliv typ půdy. Cibule jsou kulaté
nebo kupolovité s průměrným krčkem. Slupky mají růžovou barvu. Vegetační doba od výsadby je 130 dnů.
Hmotnost cibulí je 100–200 g. Je
vhodná ke krátkodobému s kladování.

Salottahagyskladovate tka, Ceb
lnost
ula szalotk
ma, Zwi
Dobrá sklad
ovateľnosťebel Sch
alotte, Oni a
Dobre przec
howyw
on shallot
Kitünően tárolh anie

IV.-V.

nka 1
2 Strá
19 15:5
15.11.20
8934to

 ROSANNA

1,5kg

3 cm

Ružová farba łuski
Różowy kolor
héjú
Rózsaszin

·ALOTK
A
Red Sun

Allium asc
alonicum
Cib
L.
Dobr á uºa ‰alotka

Kvalita EU
Malé balen
í

N1709347

Růžová barva šupky

s
CIBULE

5-7 cm

VII.-VIII.

slupky

250g / 12k

VII.-VIII.

10x20-25cm

L.
um cepa

Alli
ka
ula dym ion set
zaãka, Ceb
, On
Cibuºa sad
elsetzlinge
a, Zwieb
Dughagym

8972to
15.11.20
19 15:4
8 Strá
nka 1

8-10x
20-25cm

7kg

A

 RED SUN

set

III.-IV.

Kvalita EU
í
Malé balen
IV.-V.
3 cm

100g

A
SAZEâK
CIBULE
ige
Birnform

/ 60ks

Odrůda šalotky s červeno-hnědou
slupkou a kořeněnou aromatizovanou chutí. Je vhodná k pěstování
v teplejších oblastech. Vegetační
doba od výsadby je 120–140 dnů.
Hmotnost cibulí je 80–140 g. Má
dobrou skladovatelnost.

Pozdní odrůda jemné a mírně sladké
chuti. Žlutá hruškovitá cibule má silnou, světle hnědou slupku a průměrný krček. Vegetační doba od výsadby je 130 dnů. Hmotnost cibulí je
100–200 g. Je vhodná ke krátkodobému skladování.

Kitünően tárolh
ató

Kvalita EU
Malé balen
í

nka 1
2 Strá
19 15:5
15.11.20
8926to

 BIRNFORMIGE

 CORRADO F1

IV.-V.

ania

D

Allium

4-5 cm

G4700409
Na krátkodobé inowego przechowyw
Do krótkoterm alkalmas
sra
Rövid tárolá

6kg

CIBULE
SAZEâK
A
Corrado
F1
cepa L.
Cib
sadzaãka,
Dobr á uºa
Dughag
skladovate
Cebula dym
ym
Dobrá sklad
a, lnost
ovateZw
ka
ľnosťiebelsetzli
Dobre przec
nge, Onion
howywanie

G4701086

VII.-VIII.

ování
ému sklad
Ke krátkodob skladovanie

250g / 9ks

Kvalita EU
Malé balen
í

10x20-25cm

ka
ula dym ion set
zaãka, Ceb
, On
Cibuºa sad
elsetzlinge
a, Zwieb
Dughagym

HYBRID

VII.-VIII.

A

a L.
Allium cep

8969to
15.11.20
19 15:4
5 Strá
nka 1

10x20-25cm

Kvalita EU
í
Malé balen
IV.-V.
3 cm

A

SAZEâK
CIBULE
Karmen

s

100g / 60k

10kg

Středně raná hybridní odrůda vhodná pro jakýkoliv typ půdy. Cibule jsou
zlato-žluté s průměrným krčkem. Má
silnou slupku a vyvinutý kořenový
systém. Vegetační doba od výsadby je
120 dnů. Hmotnost cibulí je 100–200 g.
Je vhodná ke krátkodobému skladování. Poskytuje vysoký výnos.

Tradiční poloraná odrůda karmínově
červené až fialové barvy. Cibule jsou
ploše kulovitého tvaru o velikosti 50–70 mm. Dužina je bílá, pevná
a má pikantní chuť. Vegetační doba
od výsevu je 85–110 dnů. Hmotnost cibulí je 100–200 g. Má dobrou
skladovatelnost.

shozamú

VII.-VIII.

nka 1
3 Strá
19 15:5
15.11.20
8922to

 KARMEN

A

10x20-25cm

N1700021
ovate
Dobrá sklad
howywanie
Dobre przec ató
Kitünően tárolh

Vysoký výnossadzaãka,
Dughag
Cebula dym
Vysokýym
výnosa, Zwiebelse
ka
tzlinge,
Wysokie plono
Onion set
Nagy termé wanie

IV.-V.

VII.-VIII.

ovatelnost
Dobr á sklad
ľnosť

9kg

SAZEâK
A
·tutgart

Allium cep
a L.
Cibuºa sad

4-5 cm

10x20-25cm

ka
ula dym ion set
zaãka, Ceb
, On
Cibuºa sad
elsetzlinge
a, Zwieb
Dughagym

s
CIBULE

G4701172

B

a L.
Allium cep

100g / 60k

Kvalita EU
Malé balen
í

Kvalita EU
í
Malé balen
IV.-V.
3 cm

SA
CIBULE
Romy

s

150g / 90k

7kg

G4700443

ZEâKA

B

8955to
15.11.20
19 15:5
0 Strá
nka 1

 ŠTUTGART

Tradiční odrůda vhodná do všech
pěstitelských oblastí. Cibule jsou
ploše kulovité, zlatožluté až nahnědlé o velikosti 45–75 mm. Vegetační
doba od výsadby je 80–100 dnů.
Hmotností cibulí je 85–100 g. Má
dobrou skladovatelnost.

set

VII.-VIII.

G4701081
nka 1
3 Strá
19 15:5
15.11.20

Středně raná odrůda vhodná do
všech pěstitelských oblastí. Cibule jsou kulovité, s úzkým krčkem,
s tmavě červenou až fialovou barvou slupky. Vegetační doba od výsadby je 120 dnů. Hmotnost cibulí je
100–200 g. Je vhodná ke krátkodobému skladování.

skladovateZwiebelse
dymka
ľnosť
tzlinge,
Dobre przec
howyw
Onion
Kitünően tárolh anie
ató

10x20-25cm

 ROMY

ania

Velká, kulatá, žlutohnědá cibule
s pevnou suchou vnější suknicí. Cibule jsou ploše kulovité až kulaté o velikosti 50–70 mm. Vegetační doba od
výsadby je 75–100 dnů. Hmotnost
cibulí je 100–200 g. Dosahuje vysokého výnosu. Má dobrou skladovatelnost. Je odolná proti chorobám.

IV.-V.

VII.-VIII.

Na krátkodobé inowego przechowyw
Do krótkoterm alkalmas
sra
Rövid tárolá

7kg

SAZEâK
A
Sturon

Allium cep
a L.

Cib

sadzaãka,
Dobr á uºa
Dughag
skladovate
Cebula dym
lnost
Dobrá yma, Zw

3 cm

10x20-25cm

ování
ému sklad
Ke krátkodob skladovanie

Odrůda vhodná do všech pěstitelských oblastí. Cibule jsou kulovité,
s bílými suknicemi, 40–60 mm veliké. Vegetační doba od výsadby je
83–110 dnů. Hmotnost cibulí je
115–125 g. Je nenáročná na pěstování.

s
CIBULE

 STURON

Kvalita EU
Malé balen
í

Kvalita EU
í
Malé balen
IV.-V.
3 cm

L.
um cepa

Alli
ka
ula dym ion set
zaãka, Ceb
, On
Cibuºa sad
elsetzlinge
a, Zwieb
Dughagym

VII.-VIII.

6kg

A

10x20-25cm

A
SAZEâK
CIBULE
ll
Snowba

s

100g / 60k

8916to

150g / 90k

 S NOWBALL

nka 1
4 Strá
19 15:5
15.11.20
8912to

IV.-V.

na pěstování

na pestovanie
Nenáročná
a
Prosta upraw
es növény
Nem igény

3 cm

Nenáročná

B

FLORISTIKA

Připravila Jana Morávková
Foto Dreamstime a Shutterstock

Prvosenky, macešky
a cibuloviny: silná trojka

Také už ve vzduch
u cí
vítat prvními sezó títe jaro? My v zahradních centrec
nn
h
cibuloviny, prvosen ími květinami, z nichž největší obli ho v těchto dnech začínáme
bě
k
a vy si je můžete k y a macešky. Tvoří už řadu let stan se tradičně těší rychlené
da
ou
A co s nimi? Zkust pit v nejrůznějších barvách a tvare rdní nabídku našich prodejen
e si vytvořit jedn
oduchá aranžmá – ch květů.
ani přesazovat a d
poku
ov
prodáváme. Na na hodných nádob je umístit i s pěste d nechcete, nemusíte rostliny
b
šich obrázcích naj
dete několik inspir ními kontejnery, v nichž je
ací.
16

Naše doporučení
PRO JARNÍ DEKORACE
 zvolte si barevné kombinace tón
v tónu, nebo naopak pestré skupiny
plné barev
 vysazovat můžete nejlépe do
proutěných nádob vystlaných fólií,
které se k jaru hodí nejlépe
 nechcete-li vysazovat, usaďte
jednotlivé rostliny v kontejnerech
co nejtěsněji k sobě
 volná místa v nádobě vyplňte
mechem
 aranžmá dozdobte větvičkami,
drobnými dekoracemi nebo zápichy
 nezapomeňte zalévat
 hotové dílo umístěte na chladnější
stanoviště, rostliny vydrží déle
kvést

Co s nimi po odkvětu?

– odstraňte pouze odkvetlé květy,
Elistycibuloviny
ponechte a rostlinu nechte na chladnějším

místě zatáhnout. Pak ji očistěte, uložte na suché
místo a na podzim vysaďte do zahrady
macešky – pokvetou až do léta, pak je můžete
E
vysadit na záhon

E

prvosenky – po odkvětu se zdají být zašlé,
ale pokud je vysadíte například pod keře, na jaře
nebo možná už na podzim vykvetou

Náš tip

Všechny potřeb
y pro jarní deko
race
(cibuloviny, rost
liny, výsadbové
koše
a další zahradni
cké potřeby) na
jd
ete
právě nyní v na
šich zahradních
centrech.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2021 | www.zahradnicentra.eu

17

VALENTÝN

Připravila Jana Morávková
Foto Javado a FloraDania

Oslavte

lásku kvetinou

n a proč se tento
tý
n
le
a
V
tý
a
sv
ých
onem zamilovan si v tento den zamilovaní dávají
tr
a
p
je
č
ro
p
,
e
ít
V
tvrdit nic,
e
nora? A proč
ú
m
.
že
14
ů
ě
m
v
e
n
rá
p
ce
í
v
si
a
tou
svátek sl
tinových? S jisto tvořený svátek podporující
ě
v
k
ě
tn
če
v
y
rk
vy
drobné dá
í, že jde o uměle icméně legend o svatém
rd
tv
ce
n
o
k
o
d
é
,n
zlí jazykov
stů a zahradníků jedna z nich…
ri
o
fl
“
u
n
zó
se
u
„mrtvo
je řada. Tady je
Valentýnovi kolu
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Valentýn byl počestný a moudrý mnich,
který byl pronásledován římským císařem
Claudiem II. za to, že i přes jeho zákaz oddával mladé vojáky. Záměrem císaře totiž
bylo vybudovat silné vojsko a potřeboval
svobodné, silné vojáky, a to bylo v rozporu
s jejich případnými rodinnými zájmy. Když
byl Valentýn jednou při obřadu přistižen,
skončil v žaláři a dříve, než byl popraven,
objevily se u dveří jeho cely drobné dárky
a květiny od těch, které kdysi oddal. Mnich
se prý ještě před popravou stihl zamilovat
do žalářníkovy dcery a v den své popravy,
14. února, jí zanechal psaníčko začínající
slovy Od Tvého Valentýna…

Co se hodí
k Valentýn
u
p drobné d
árky vyjadřující
lásku a úctu k dr
p d
 ekorace ve
uhému
tvaru srdce, nej
lépe červeného
p řezané kv
ětiny i rostliny v
květináčích
p pnoucí ro
stlin
y pro
stejně jako cest plétající se za světlem
y lásky

Jaké květiny vybrat
Ideálně ty červeně kvetoucí, pokud ale vy
nebo obdarovaný preferujete jinou barvu, nevadí –
květinu můžete dozdobit drobnými červenými
dekoracemi, srdíčky, stuhami, zápichy, peříčky apod.
Z červeně kvetoucích doporučujeme růže,
k alanchoe, gerbery nebo anthurium.

ZAHRADNÍ CENTRA CS – PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI | PŘEDJAŘÍ 2021 | www.zahradnicentra.eu
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FLORISTIKA

Text a foto Jiřina Bajajová

PŘIVÍTEJTE JARO

vlastníma rukama
uste
ivě v yhlížíte jaro, zk
ěl
p
tr
ne
ké
ta
d
ku
Po
domů jednoduchým
bě
so
k
t
ka
lá
ři
p
ho
si
můžete zavěsit na
si
ý
er
kt
,
em
čk
ne
vě
eba na komodu
tř
t
ži
lo
po
bo
ne
e
vstupní dveř
za krokem, jak
ok
kr
m
vá
e
m
dí
ra
v zádveř í. Po
ntazii se meze
fa
že
,
te
eň
m
po
za
na to. Ale ne
natrefíte na jiné
dě
ro
ří
p
v
d
ku
po
a
nekladou,
e.
bu, určitě je použijt
přírodniny na ozdo

Příprava materiálu k výrobě
předjarního věnečku na stůl
nebo na dveře
Budete potřebovat základ na
věnec, nejlépe slaměný, mech,
borůvčí nebo drobné větvičky,
drobné šišky, několik rychlených
hyacintů, sisal a drátky.

Hyacinty krásně
vykvetou a provoní
váš dům. Pokud
budete mít věneček
v interiéru, občas ho
pokropte, aby byl stále
vlhký a hyacinty
měly vláhu.
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G

G

Slaměný věnec
pokryjte mechem
a zafixujte ho
pevným drátkem
ve tvaru skobičky.

Květináče pro
dům i zahradu

Rovnoměrně
rozmístěte
cibule hyacintů
a připevněte je
drátkem.

APLIKACE VIZUÁLNÍHO STYLU

Obaly MAGNOLIA JUMPER
G

Khyacintům
postupně
doplňujte přírodní
materiál, který si
nasbíráte v lese
nebo nakoupíte
v zahradních
centrech.
Použít můžete
tavnou pistoli.

• zajímavý design
• lze využít jako obal i pro přímou výsadbu  
• ve třech velikostech

KVĚTINOVÝ OBAL
obalů Living MATT
COSMOS 1234Řada
Kč

G

kulatý antracit

Nakonec pokryjete
věneček sisalovým
vláknem a dozdobte
stuhou.

• neprůhledný povrch
• elegantnější, modernější design
• perfektní pro zelené rostliny
na malém stole nebo také
na okenním parapetu
• široká škála barev
a velikostí  

DREVINY

Pripravil Pavel Chlouba
Foto autor

MAGNÓLIE
níkmi a patria k najstarším
ät
m
pa
i
m
ný
st
aj
oz
sú
lie
cia
Magnó
anéty vôbec. Ich existen
pl
j
še
na
ám
lin
st
ra
m
ci
kvitnú
dobia treťohôr. V rámci
ob
o
éh
nn
ra
z
už
ná
za
ká
je preu
80 druhov stálozelených
ne
liž
ib
pr
e
uj
ist
ex
y
ét
an
celej pl
u samozrejme ešte
m
to
k
a
lií
nó
ag
m
h
ýc
av
h
i opad
v. Pre pestovanie v našic
co
en
íž
kr
a
v
ro
va
lti
ku
mnoho
jmä
sa hodia len niektoré, na
h
ac
nk
ie
dm
po
ch
ký
ic
at
klim
kríkové druhy.
Čo potrebujú
pre optimálny rast
Vo veľkej väčšine prípadov bývajú magnólie pomerne mohutné
kríky, často rovnako široké ako vysoké. Rez magnóliám príliš nesvedčí, preto je treba počítať s ich prirodzeným tvarom. Niekedy
je však možné i kríkové druhy dopestovať v kmennom tvare. Takto
pestované magnólie nebývajú tak mohutné a hodia sa i pre menšie
záhrady.
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G
G
G
G
G

vlhkú, nie však trvalo mokru pôdu
vyššiu relatívnu vlhkosť vzduchu
svetlé miesto (v tieni žijú, ale nekvitnú)
poloha mimo mrazové kotliny a prievan
pôda humusovitá, hlboká a živná s mierne
kyslou až neutrálnou reakciou

Magnolia stellata

Magnolia ‘Susan‘

– ideálna do malých záhrad
– dorastá do výšky 2,5–3 m,
ale trvá jej to mnoho rokov

– odolná, ale pomalšie a menej
bujne rastie
– výška do 3 m

Magnolia ‘Betty‘

– kvety z vonkajšej strany fialovo
ružové, z vnútornej strany veľmi
svetlé
– doraste do výšky okolo 5 m

Kam a ako
s

adiť

Výsadbová jam
a
byť pomerne ve by mala
aj v prípade mlaľkorysá –
mala byť pôda dej rastliny by
ky
priestor výsadb prá aj mimo
sa korene ľahk ovej jamy, aby
o
priestoru. Do bl dostávali do
by sme mali vy ízkosti magnólie
sá
druhy kríkov či dzať bežné
budú postupne trvaliek, ktoré
us
ako sa koruna tupovať s tým,
magnólie bude
zväčšovať. Vďak
koreňom magnó a dužnatým
v neskoršom ve lie presádzanie
nevyhľadávajú, ku príliš
nájsť miesto, kt vyplatí sa preto
oré bude pre ne
trvalé.

Magnolia ‘Lennei‘

– patrí do skupiny
Magnolia × soulangeana
– stredne tmavé, veľmi nápadné
kvety

Magnolia × soulangeana

– kvety plné súdkovité, farba podľa
odrody od bielej po veľmi tmavo
ružovú
– doraste do výšky 5 m, niekedy
i viac

Magnolia ‘Galaxy‘

– stromovitý rast, kompaktná
kónická korunka
– k vety nápadné, tmavo ružové
– výška do cca 5 m

Magnolia ´Heaven Scent´
– výška 4–5 m
– kvety v dolnej časti zúžené,
nápadne ružové, niekedy
s levanduľovým nádychom
– kvitne veľmi dlho
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ROSTLINY

Text a foto Chic in Schale

A

NOVINK

v našich
ích
zahradn
h
c
e
tr
n
e
c

Krása v květináči

Novinkou v našich zahr
adních centrech jsou vy
dřeviny pěstované v
dekorativních nádobá trvalé
ch pr
teras, balkonů, vstupn
ích partií do domu, altá o dekoraci
nů
a dalších prostor. Před
stavují tak velmi vhod , atrií
ný a osobitý
dárek k narozeninám
nebo významnému ju
bileu.

V nabídce jsou dřeviny různých druhů (borovice, jedle, cypřišky, jinan aj.) a v různě velkých
miskách, takže lze zvolit optimální rostlinu
pro vybrané místo. Péče je minimální – dřeviny rostou v substrátu připraveném přímo pro
jejich potřeby a povrch půdy je zakryt drobným štěrkem pro zabránění vysychání. Na
nezastřešeném stanovišti postačí přirozená
zálivka deštěm, případně stačí jednou týdně
zalít.
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Protože dřeviny rostou v omezeném prostoru, je jejich přírůstek velmi malý, takže
nevyžadují ani úpravu řezem. Po několika
letech pouze zkontrolujte, zda se kořenový
systém ještě vejde do misky, a v případě
potřeby přesaďte. Jinak nemusíte dělat
nic – jen se těšit z pohledu na krásnou,
zdravou rostlinu!

#NASEKRASNAZAHRADA

WWW.NKZ.CZ

NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA

SLEDUJTE NÁS
NA WEBU,
FACEBOOKU
I INSTAGRAMU

DĚKUJEME!

moderní časopis nejen o zahradě

Společně s vámi jsme v loňském
roce vybrali 412 438 Kč (16 498 €)
na podporu Lékařů bez hranic.
Také v letošním roce přispějete koupí
zahradnického substrátu nebo rašeliny značky
Zahradní centra CS přispějete Lékařům bez
hranic částkou 2,50 Kč (0,1 EUR).

I MALÁ ČÁSTKA DOKÁŽE
MNOHÉ ZMĚNIT

Nová sezóna je
tady a s ní i spousta
užitečných RAD
DO ZAHRADY!
Pro čtenáře
časopisu TIP
předplatné pro rok 2021
za starou cenu

336 Kč!

LÉKAŘI BEZ HRANIC POMÁHAJÍ
PO CELÉM SVĚTĚ. NESTRANNĚ,
NEUTRÁLNĚ A NEZÁVISLE
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Předplatné časopisu Zahrádkář objednávejte
na tel.: 602 557 560 nebo vyplněním přehledného
online formuláře na www.zahradkar.org či
www.izahradkar.cz/predplatne-casopisu.
Pro slevu použijte kód: TIP JARO.

SEZNAM PRODEJEN

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍCI

Česká republika

Slovensko

DIKÉ spol. s r.o.

Marian Janků – Arboretum Šmelcovna

Agroservis Stupava

www.dike-centrum.cz

www.smelcovna.cz

www.agro-servis.sk

463 46 Příšovice (u exitu z R10)
Tel.: +420 603 541 449

Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: +420 737 475 290, +420 732 940 763

Hviezdoslavova 74, 900 31 Stupava
tel.: +421 265 935 729

GardenMarket s.r.o.

Školky Montano spol. s r.o.

HadzimaPlant, s.r.o.

www.gardenmarket.eu

www.skolky-montano.cz

www.hadzimaplant.sk

687 12 Kněžpole 370
Tel.: +420 739 238 145

Hlavná 1A/1011, 919 51 Špačince
Tel.: +421 905 622 197

289 16 Přerov nad Labem 410
Tel.: +420 731 456 588

Hortiscentrum s.r.o.

Zahradnické centrum Jelínek

www.hortis.net

www.zahradnictvi-jelinek.cz

Žerotínovo nábřeží 101, 667 01 Židlochovice
Tel.: +420 547 237 878

Isola Bella s.r.o.

Fr. Šafaříka 617, 277 46 Veltrusy
Tel.: +420 315 781 019

952 01 Žitavce 149
Tel.: +421 905 417 807

Hortiscentrum s.r.o.

Zahradní a parková spol. s r.o.

Ľubomír Šujan – Záhradníctvo Šujan

www.hortis.net

www.zahradaml.cz

www.sujan.sk

Kalabousek 1940, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 313 010

www.isolabella.sk

Plzeňská 608/17, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 605 298 820

958 53 Skačany 567
Tel.: +421 908 600 120

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Zahradní centrum Cílkovi

SLOVFLÓRA, s.r.o.

www.jinazahrada.cz

www.zacen.cz

www.slovflora.sk

Na Cintlovce 1474, 268 01 Hořovice
Tel.: +420 728 428 900

Ústecká 724, 403 17 Chabařovice
Tel.: +420 606 094 474

JINÁ ZAHRADA s.r.o.

Kohányho 97, 935 21 Levice
Tel.: +421 366 312 357

Zahradní centrum Dubany s.r.o.

Záhradníctvo Horváth

www.zahradnictvi-dubany.cz

www.zahradnictvomh.sk

Dubany 17, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 775 454 290

Josefodolská 352,
293 01 Mladá Boleslav-Debř
Tel.: +420 778 080 560

www.jinazahrada.cz

Moyzesová 46, 900 28 Ivanka p. Dunaji
Tel.: +421 903 742 605

Zahradní centrum Horní Počernice
All Plants s.r.o., U Županských 4067/2,
193 00 Praha – Horní Počernice
Tel.: +420 775 55 71 71

Malinkovič – zahradní centrum
Bratislavská 16, 690 02 Břeclav
Tel.: +420 519 330 294

www.malinkovic.cz

Záhradníctvo ROYAL GARDEN

Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca
Tel.: +421 901 781 266

Kanín 116, 289 07 Libice nad Cidlinou
Tel.: +420 739 011 133

Příšovice

www.royal-garden.sk

www.parkon.cz

Mladá Boleslav

Veltrusy
Libice nad Cidlinou
PRAHA
Mariánské
Pardubice
Přerov nad
Lázně
Čáslav
Labem
Hořovice

 lavná 71, 927 01 Šaľa
H
Tel.: +421 903 261 284

www.zahradnictvomh.sk

www.zahradapocernice.cz

Zahradní centrum Parkon
Chabařovice

Záhradníctvo Horváth

Záhradníctvo SADEX –
Ing. Rastislav Feriančik

Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 772 12 05

www.zahradnictvosadex.sk

Boskovice
Dolný Kubín

Kněžpole

Prešov

Židlochovice
Břeclav

Košice
Skačany

Špačince
Stupava Šaľa
Ivanka
pri Dunaji

facebook.com/zahradnicentra.cs

|

Banská Bystrica
Dobrá Niva
Levice
Žitavce

www.zahradnicentra.eu
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Záhradníctvo Vaňo s.r.o.

M. R. Štefánika 1817/29, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 903 503 294

www.zahradnictvovano.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

www.zdn.sk

ZÁHRADY DOBRÁ NIVA, s.r.o.

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

www.zdn.sk

působí preventivně proti padání vyklíčených rostlin
urychluje zakořeňování a podporuje zdravý růst

n

zak ak
o

átor
tive ování

b
patogez
e

rovnoměrně rozvádí zálivku v blízkosti semen

po dob e u
utá vo d
Dělejte s námi svět krásnější

