Procházka Zeleným světem
V minulém čísle jsme vám přinesli reportáž z největšího
mezinárodního zahradnického kontraktačního veletrhu
v České republice, jenž se konal 5. – 6. září na
brněnském výstavišti. Letošního devátého ročníku se
zúčastnil rekordní počet vystavovatelů, kteří v poutavých
expozicích prezentovali svoje produkty nebo služby.
S několika novinkami nebo službami vystavujících firem
se můžete seznámit na následujících stránkách.
Historie firmy Černý, specializovaného podniku na šlechtění a výrobu osiva převážně balkónových a záhonových rostlin, sahá do roku 1859. Na
úspěšnou zahradnickou tradici navázali po Ferdinandu Hlaváčkovi, zakladateli firmy, Marie a František Černých v roce 1928. Zaměřili se
především na šlechtění petúnií a begónií. Jimi vyšlechtěná petúnie ´Karkulka´ v roce 1934 se stala oblíbenou
odrůdou jak u nás, tak ve světe. Ve
šlechtitelské činnosti, již ve
znárodněné firmě, pokračovala i další
generace Černých, Jan a Alena. Díky
jejich usilovné práci vznikly v Jaroměři první hybridní odrůdy begónií
a petúnií v Čechách. V současné
době se šlechtitelskou a semenářskou činností zabývají další dvě generace rodiny Černých, která každoročně uvádí na trh nové odrůdy.
Z jejich bohatého sortimentu druhů
a odrůd uveďme například Begonia
semperflorens ´Dragon Wing Red
F1´, která vytváří mohutné zelené
rostliny dosahující výšky 40 cm. Barva velkých květů je červená. K přednostem této odrůdy patří dobrá odolnost vůči chladným letním dnům.
Pěstitelé Bellis perennis rozhodně
ocení směs Speedstar. Odrůdy v této
směsi kvetou na rozdíl od ostatních
skupin prvním rokem bez nároku na
jarovizaci. Poloplné květy s výrazným
středem a optimální velikost listů dělají ze Speedstar vhodnou odrůdu pro
podzimní a jarní produkci. Ze široké
nabídky petúnií jmenujme bohatě kvetoucí odrůdu ´Purple Velvet F1´, která vytváří přes jeden metr dlouhý převis s intenzivně fialovými květy. Další žhavou
novinkou, z vlastního šlechtění firmy
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Černý je odrůda ´Mistral Paerly´ s velmi
kompaktním růstem a zcela novým tvarem rostliny. Skupina macešek Fancy F1
je obohacena o novou odrůdu ´Stříbřitě
modrá s okem´. Velmi atraktivní novinkou je kompaktní a odolná odrůda Phlox
drummondii ´Pepermmint Candy´ s červenobílými květy, jež zdobí rostlinu až do
konce vegetační doby.

Realizace
a údržba zeleně
Z firem zabývajících se realizací
a údržbou veřejné zeleně a zahradní
architekturou jmenujme společnost
Jena Praha, s. r. o. Široká nabídka služeb, které poskytuje jak státním, tak
i soukromým subjektům, zahrnuje
kompletní zpracování projektové dokumentace, terénní úpravy pozemku
včetně výměny zeminy, výsadbu
a následnou péči o rostlinný materiál,

Expozici společnosti Sempra Praha, a. s., dominovaly hortenzie velkolisté
z nové kolekce You-Me a hlíznaté begónie ze skupiny Bergine

instalace závlahového systému
a osvětlení. Rostlinný materiál pro
svoje osazovací plány získává převážně z vlastní produkce ve školce
v Úholičkách. Školkařská produkce je
rovněž určena jak pro maloobchodní,
tak i velkoobchodní prodej. Vedle široké nabídky okrasných a jehličnatých stromů určených pro plošné
výsadby, živé ploty, stromořadí, nebo
jako solitéry mohou zákazníci vybírat
z bohaté druhové i odrůdové skladby
trvalek. Jejich proměnlivého dekorativního vzhledu v průběhu vegetač-

Součástí expozice firmy Agro CS, a. s., byla ukázka kůrových mulčů a hnojiv
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ního období využila společnost Jena
Praha i při obnově několika parkových ploch na Praze 5, kde byly použity jako podrostové rostliny pro již
vzrostlé dřeviny. V posledních letech
zaznamenala společnost velký zájem
veřejnosti o realizaci koupacích jezírek, pro osazování těchto ploch rozšířila nabízený sortiment i o bahenní
a vodní rostliny.

Domácí šlechtění
begónií
Pozornost návštěvníků veletrhu si získala expozice společnosti Sempra
Praha, a. s., která v Brně představila
odrůdy Begonia tuberhybrida ze skupiny Bergine. Vznikly křížením Begonia tuberhybrida erecta x Begonia tuberhybrida gigantea. Nové odrůdy
z této skupiny ´Bergine Red´ a ´Bergine Yelow´ se vyznačují kompaktním
růstem a bohatou násadou velkých
květů. Jsou vhodné jak k osazování
nádob, tak i pro plošné záhonové
výsadby, kde díky své menší velikosti lépe odolávají mechanickému poškození. Barevná škála květů begónií
z této skupiny se kromě dosavadní
červené a žluté v příštím roce rozšíří
o další dvě, do budoucna se předpokládá přibližně s paletou dalších
14 barev. Velkému zájmu návštěv-

Školkařství

Rostliny zařazené do nového prodejního konceptu společnosti Bruno Nebelung GmbH & Co. KG jsou prodávané v modrých kontejnerech pod obchodní
značkou Kiepenkerl Profi – Line

níků se těšily bohatě nakvetlé hortenzie velkolisté ze skupiny You-Me. Jak
jsme se dozvěděli od Květoslavy Jemelkové, vedoucí šlechtitelské stanice v Hranicích na Moravě, obliba hortenzií se u nás každoročně zvyšuje.
V minulosti byly hortenzie používány
především k dekoraci církevních prostor. Díky bohaté barevné škále
a dlouhé době kvetení jsou dnes čím
dál tím více používány pro zkrášlování prostor vstupních hal, recepcí
a reprezentačních prostor.

Záruka kvality
Společnost Bruno Nebelung GmbH
& Co. KG, se řadí mezi přední šlechtitelské a semenářské podniky
v Evropě. Vedle produkce osiva květin a zeleniny, cibulovin a hlíz okrasných rostlin, osiva trav a travních
směsí dodává svým zákazníkům také
mladý rostlinný materiál k dalšímu
dopěstování. Na letošním ročníku
představil Ing. Vladimír Ilenčík, obchodní zástupce firmy pro Českou
a Slovenskou republiku, nový prodejní koncept, který zaručí konečnému
zákazníkovi nákup rostlin v té nejlepší kvalitě. Na základě předem stanovených kritérií společnost dodá vybraným pěstitelům konkrétní osivo
nebo mladé sazenice rostlin k dopěstování do prodejní velikosti. Ty jsou
distribuovány pod obchodní značkou
Kiepenkerl Profi – Line ve speciálních
plastových kontejnerech modré barvy spolu se štítkem zákazníkovi prostřednictvím obchodních řetězců,
nebo zahradních center. V České re-

publice byl zatím tímto způsobem zahájen prodej bylinek v obchodním
řetězci Hornbach.

Substráty a hnojiva
K již stálým vystavovatelům na veletrhu Zelený svět patří společnost Agro
CS, a. s. Jednou z hlavních činností je
výroba a distribuce pěstebních
substrátů, hnojiv, travních směsí
včetně trávníkových koberců a dekoračních materiálů. Jednou z letošních novinek společnosti jsou vodorozpustná hnojiva PolyFeed,
Kristalon Vega a Gena. Obsahují polyfosfáty, které mají pozitivní vliv na
zakořeňování rostlin a jejich dobrý
růst.
Produkce substrátů společnosti Agro
CS se letos rozšířila například o výrobu půdního substrátu pro dlouhodobé kultury s kokosovým vláknem,
který si zachovává dlouhodobě propustnost, vzdušnost a tolik neslehává. Návštěvníci veletrhu si mohli
vyzkoušet mechanický dávkovač granulovaných hnojiv. Regulovatelné
množství hnojiva je v dávce od 2 až
25 g aplikováno přímo k rostlině.
Součástí dávkovače je zásobník, který pojme až 15 kg granulovaného
hnojiva. Obsluha je schopna v závislosti na velikosti rostlin aplikovat až
1500 dávek hnojiva za hodinu. Z nabídky hnojiv nás zaujalo organické
hnojivo Organica, které kromě základních živin obsahuje vysoký podíl
organických látek a stopových prvků.
Jeho předností je pozvolné působení
v substrátu téměř po celou dobu ve-
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getačního období. Pro zlepšení půdní
struktury doporučuje Ing. Jiří Valtera, manažer programu Profi ve společnosti Agro CS, použít hrubý bentonit, jenž působí dlouhodoběji
v půdě a na rozdíl od práškového
nezpůsobuje zbahňování substrátu.
Z plánovaných projektů společnosti
uveďme výstavbu nové výrobní haly
v Říkově, jejíž součástí bude i balicí
linka Profi půdních substrátů do big
balů. Spuštění výrobního procesu
se plánuje v roce 2009.
Jednou ze společností, dodávajících na
český trh substráty, je firma Gramoflor,
GmbH, v České republice prezentovaná
Ing. Zbyňkem Slezáčkem. Novinkou letošního roku jsou paperpoty, vhodné
pro využití při množení rostlin. Jedná se
o balíčky naplněné substrátem, které
jsou navíc naočkovány houbou Trichoderma harzianum. Ta podle provedených pokusů zpomaluje rozvoj fytopatogenních chorob, zejména Botrytis
cinerea a současně stimuluje růst koře-

nů. Sadbový balíček je pevný, nerozpadá se a dovoluje sázet řízky, které v brzké
době zakoření. Vyprodukované rostliny
jsou vyrovnanější a dochází k menším
výpadkům v produkci. To umožní rychlejší rotaci na množárně a tím pádem vyšší produkci. Jelikož je použitá rašelina
z 90 % propařena, výskyt smutnic je minimální. Paperpoty jsou nabízeny ve
dvou průměrech. Průměr 2,5 cm je
vhodný pro většinu balkónových rostlin,
4cm využijete pro Pelargonium zonale,
P. peltatum a bylinné řízky dřevin.
Mezi zajímavé aktivity společnosti BB
com, s. r. o., patří výroba a aplikace
střešních substrátů. Nejedná se
o žádnou jednoduchou záležitost –
podle slov Miloslava Bartoše musí být
substrát schopen zadržet přívalové
deště a zadrženou vodu poté pomalu
vypustit. K dispozici jsou dva základní
typy substrátů – pro extenzivní a pro
intenzivní plochy. Aplikace se provádí pomocí upravených cisteren –
do jedné se odhadem vejde 35 až

Agro Brno-Tuřany představilo novinku v oblasti pokojových rostlin – Sanseveria v působivé odrůdě ´Spaghettio®´
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38 m3 materiálu, který se speciální hadicí dopravuje až do výšky 150 metrů.
Nově v nabídce BB com figuruje substrát pro orchideje v 5l balení dodávaném do obchodních řetězců. Základem je drť kokosových a rašelinových
vláken, doplněná o piniovou kůru.

Široká nabídka
pro zahradníky
Základem zahradnické produkce jsou jistě rostliny v jakékoliv podobě, nezbytnými však zůstávají květináče, kontejnery a nádoby. A právě ty představují
jednu skupinu zboží nabízenou společností Sinco Mělník, s. r. o. Na veletrhu
Zelený svět představili svou letošní žhavou novinku – speciální vroubkaté kontejnery Desch C. Vroubky zamezují
stáčení kořenů rostliny a kontejner díky
nim disponuje vyšší pevností. Vedle
klasických kontejnerů působí zajímavějším dojmem a je s nimi cenově srovnatelný. Zatím jsou nabízeny pouze v cihlové barvě.
Tradičně se na veletrhu Zelený svět prezentovala společnost Bohemiaseed,
s. r. o. K jejich již klasické nabídce patří
krycí kontejnerové kotouče, a to buď
z kokosových vláken, nebo z filcu. Uplatní se především ve školkařské výrobě,
u pěstitelů používajících vlastní nepropařený substrát, kdy řeší problém s pleveli
a brání odparu vody z kontejneru. Distribuují se v osmi velikostech.
Jelikož v poslední době došlo v expanzi
realizačních firem, plánují podle slov
Ing. Nachlingera rozšířit nabídku především jejich směrem. Jednou z představených novinek byly předmontované
gabionové koše určené pro použití
v zahradních a krajinářských úpravách
všeho druhu, ke zpevnění svahů či břehů a vybudování protihlukových a pohledových zábran. Drátěný koš je po
naplnění kameny stabilní a jeho výhodou je možnost opakovaného použití.
Je zkonstruován z vysoce elastického
ocelového drátu o síle 3,5 mm s povrchovou úpravou Zinkalu. Nově nabízí
i podzemní kotevní soupravu, která se
uplatní spíše v luxusních realizacích.

bídky trávníkových směsí nabízí
okrasné trávy, květnaté louky pro střešní zahrady či bylinné směsi, a aby byl
sortiment kompletní, i veškerou mechanizaci pro trávníky. Provozují také
poradenskou činnost. Na veletrhu Zelený svět prezentovali mimo jiné i motorová kolečka a pásový transportér. Jsou
vhodné do školek a zahradnictví, kde
ušetří námahu a přilákají více zaměstnanců z řad žen. Dosévací stroj do trávníku značky Billy-Goat se využije především v zapojeném trávníku. Jeho výhodou jsou dvě možné pracovní operace
na základě použitého agregátu – dosévání a vertikutace, která by samotnému
dosévání měla předcházet.

Novinky v nabídce
Společnost Jan Kaňák se sídlem v Dolanech u Olomouce dováží z Nizozemska
mladé rostliny k dopěstování a na požádání i osiva letniček a balkónových
rostlin. Na veletrhu Zelený svět představili zajímavou novinu – hrnkovou Alstroemeria s obchodním názvem
Inticancha. Jedná se o novou nádobovou rostlinu kvetoucí od jara do podzimu. V nabídce je ve čtyřech barevných
variacích směřujících k červené a bílé.
Pro množství květů a kompaktní vzhled
si ji zákazníci jistě brzy oblíbí. Další novinkou v sortimentu jsou Chrysanthemum skupiny Micronette s netradičními kombinacemi barev květů.

Společnost Agrostis nabízí mimo jiné rostliny pro zakládání extenzivních
střešních zahrad

Společnost Syngenta Czech, s. r. o.,
připravila pro zákazníky spoustu zajímavých novinek pro rok 2009. V současné době nabízí čtyři značky – S & G
(letničky, trvalky), Fischer (pelargónie
a poinzécie), Goldfish (balkónové rostliny) a Delta (macešky).
Společnost Parkon, s. r. o., se specializuje na nabídku pnoucích dřevin. Pro
maloodběratele otevřeli v dubnu tohoto roku nové nákupní centrum, a to na
D11 nedaleko Poděbrad u Libice nad
Cidlinou. Výhodná poloha sama láká
potencionální zákazníky k nahlédnutí

Trávníkoví přeborníci
Pokud hledáte někoho, kdo vám odborně poradí se založením a údržbou
trávníku, obraťte se na společnost Agrostis trávníky, s. r. o. Vedle široké na-
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Novinkou společnosti Kaňák jsou Chrysanthemum skupiny Micronette
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a následnému nákupu, společnosti nabízí možnost dalšího rozvoje. Na ploše
700 metrů se nachází zasklená plocha,
na ní navazuje 2000 m2 ploch venkovních. Na zákazníky jsou tu připraveni od
pondělí do pátku mezi 9. a 17. hodinou
a v sobotu od 9 do 15 hodin.

Všestranná nabídka
Na jihovýchodním okraji města Brna
sídlí akciová společnost Agro Brno-Tuřany. Hlavní činností podniku je zahradnická výroba, která je rozdělena do
třech míst. Na osmi hektarech zasklených ploch jsou produkovány hrnkové
květiny, řezaná zeleň a sazenice či hotové balkónové rostliny. Na více než
20 ha volných ploch pěstují trvalky,
okrasné dřeviny v kontejnerech
a ovocné stromky a keře. Současně
množí léčivé, aromatické a kořeninové
rostliny, které si zákazníci v poslední
době velmi oblíbili. Vedle rostlin z vlastní produkce rozšiřují nabídku společnosti například importované pokojové
a dekorační rostliny, potřeby pro floristy, keramika či široká nabídka substrátů
a hnojiv. Zajímavou aktivitou je výsadba
truhlíků podle přání zákazníka, možné je
i zapůjčení interiérové a exteriérové zeleně pro firemní a prezentační akce.
Vedle výroby a prodeje výpěstků provozují v Agro Brno-Tuřany ovocnou,
okrasnou a růžovou školku.

Text a foto Helena Piková
a Arnošt Jílek

