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ČERVENEC v zahradě

Červenec je měsíc, během kterého jsou očekávány nejvyšší teploty a také nejvyšší srážkové úhrny.
Objevují se bouřky a přívalové deště. Na zahradě kvete velké množství rostlin, jako například plaménky
a lekníny. Pokračujeme se sběrem ovoce a ukončujeme sběr sezónní zeleniny.
Samozřejmostí je pravidelná péče o trávník.

Stříhání tvarovaných živých plotů

Pokud se potřebujeme na zahradě skrýt před
pohledy zvenčí a máme k tomu pouze omezenou plochu, stojíme před problémem, který můžeme řešit
pouze dvěma způsoby. Jednou z možností je zbudování technického prvku (zeď, plný plot….), druhou
možností je pak výsadba tvarovaného živého plotu.
O tento typ výsadby je nutné se pravidelně starat, jinak výsledek nebude uspokojivý. Náročnost
údržby pak vyplývá z volby rostlinného druhu určeného pro živý plot. Obvykle platí, že rostliny, které
rostou rychleji, je nutné i častěji během vegetačního
období řezat.
U nově vysazených živých plotů je pravidelný řez
nutností. Nikdy nenechávejte rostliny vyrůst do finální
výšky bez řezání. Na neřezané rostlině bude málo bočních výhonů a plot bude průhledný. Obzvláště u thují je
následný zpětný řez skoro nemožný, protože bychom
řezali do neolistěných kmínků a rostliny již mnohdy
nejsou schopny v těchto místech regenerovat.
Pravidelným řezem dosáhnete hustého, neprůhledného plotu. Už od počátku je vhodné tvarovat rostliny jako „malý plot“ a postupně velikost zvětšovat,
až dosáhneme finální velikosti.
Nyní, v období začátku léta je vhodná doba na to,
provést druhé, někdy i třetí letošní stříhání. Přírůstky

Stříhaný živý plot z habru obecného

na rostlinách by měly být co nejmenší, aby nedocházelo ke žloutnutí či dokonce opadu spodních pater
listů. Tento jev je patrný při nedostatku světla.
Právě z důvodu lepšího osvětlení spodních pater
plotu je vhodné zvolit tvar lichoběžníku, kde spodní
strana tvarovaného živého plotu je širší než horní.
Poměr mezi spodní a horní stranou musí být větší u
vyšších plotů (nad 3m).

MOGETON 25WP– nový přípravek
při likvidaci mechu v trávnících

MOGETON 25WP - odumírající mech 3 dny po aplikac

Díky postupné změně užitkových zahrad na zahrady
okrasné, stoupají nároky na kvalitu trávníku. Při péči o
trávníky bojujeme nejen s plevelem, ale i s mechy.
A právě odstraňování mechů z travnatých porostů byl
dodnes velmi komplikovaný boj. Mechy se v trávníku
vyskytují díky nadměrné vlhkosti, stínu nebo kyselejší
půdní reakci. Pokud se v místě, kde se vyskytuje mech,
neodstraní všechny tyto faktory, mech se na místo bude
rychle vracet.
Metody pro odstraňování mechů z trávníků je možné
rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou metody
mechanické. Jedná se o vyhrabání mechu pomocí různých hrábí či jiných elektrických či motorových zařízení.
Druhou možností je aplikace chemických prostředků.

Doposud bylo možné aplikovat buď přípravky na bázi
síranu železnatého nebo železitého nebo provést vápnění
pozemku. Nevýhodou aplikace vápna je, že efekt snížení
pH se projeví až po cca 3 letech a při aplikaci síranu je
efekt pouze krátkodobý, neboť mech regeneruje z klíčků,
které zůstávají nepoškozeny.
Novinkou v sortimentu selektivních herbicidů je prostředek MOGETON 25WP. Tento herbicid obsahuje
novou účinnou látku quinoclamine, která zabraňuje fotosyntéze. Mech po aplikaci mění barvu do žluta až hněda a
postupně odumírá celý včetně podzemních orgánů.
Podmínkou dobré účinnosti je dostatečné množství
vody při a po aplikaci. Aplikace je možná postřikem i
zálivkou. Po aplikaci je vhodné trávník zalít vodou v
množství cca 2 l/m2, kdy dojde ke spláchnutí přípravku z
trav na mechy v podrostu.
Přípravek je neškodný pro trávy a okrasné rostliny, na
zpevněných cestách může po aplikaci dojít k mírnému
zabarvení, ale toto zabarvení velmi rychle zmizí.
Po odstranění mechů přípravkem MOGETON 25WP
je vhodné trávník přihnojit vápenatým hnojivem, zajistit dostatečnou zálivku a v případě velkých ploch bez
porostu dosít travní semeno.
Termín aplikace je nejvhodnější za teplého a vlhkého
počasí v období od května do září. Aplikace přípravku je
možná pouze 1x ročně!
Na trhu jsou dostupné malospotřebitelské balení 15g
a 3x15g.

Svatební květinová výzdoba

Svatební den je jedním z nejkrásnějších dnů našeho
života. Přípravami na něj trávíme mnohdy několik
měsíců. Obřad, hostina, šaty, květiny…. A právě výběr
květin pro tento velký den vám mohou zkušené floristky
velmi usnadnit. Praxe květinových studií a floristek se
může velmi lišit. Proto vás provedu svatebními přípravami ve firmě Hraňo krok za krokem.
S nevěstou si nejprve smluvíme schůzku v naší firmě.
Květinová výzdoba si zaslouží více než letmý pohled do
časopisu u prodejního pultu. Pro inspiraci disponujeme
množstvím katalogů a fotografií.
Během času, který nevěsta stráví prohlížením katalogů
jí klademe celou řadu „všetečných“ otázek. Významnou roli hraje výběr svatebních šatů. Většina nevěst má
v tomto bodě již jasno a je dobré, když si s sebou přinese
foto šatů. Stačí jen v mobilu. Floristka má pak představu o
typu šatů a výšivkách a je schopna doporučit nevěstě nejvhodnější typ kytice.
Další dotaz
je směřován na představu nevěsty o svatební kytici. Některé
nevěsty mají naprosto
jasnou představu, jiné
se rozhodují přímo na
místě. Zde je nutné
zohlednit také barvu
vlasů, očí, celkové proporce postavy a hlavně
květiny a barvy, které
má nevěsta ráda. Svatební kytice je třešničkou na dortu a její tvar
a ladění nesmí nevěstu
rozčilovat. Nevhodná
kytice zkazí nejen svatební den, ale i vzpomínky. Po výběru květin a barvy přichází na
řadu detaily, vždy je
však nutné vycházet z
požadavků nevěsty a nesnažit se ji přemluvit k něčemu,
co jí nevyhovuje.

Tento kultivar javoru klenu je výrazný zabarvením rašících listů. Listy mají
výraznou žlutorůžovou barvu. Zbarvení během vegetace bledne, ale i tak je
neustále výrazné. Na rodinné zahrady lze javor doporučit jednak z hlediska
menší velikosti (cca 6m), tak i z hlediska nenáročnosti na půdní podmínky a
odolnosti vůči chorobám a škůdcům.

Callicarpa bodinieri

Český název rostliny je krásnoplodka. A jak již název napovídá, rostlina je atraktivní
podzimními plody, které jsou lesklé a zbarvené výrazně fialově. Plody na rostlině
vydrží až do jara. Rostlina je na půdu nenáročná, snáší plné oslunění a vlhkou půdu.
Rostlinu je možné občas na jaře seříznout, aby vytvořila mladé výhony, které jsou více
obalené plody. Krásnoplodka je keř opadavý, dorůstajícího výšky až 250 cm.

Cornus sanguinea ´Winter Beauty´

Svídy patří mezi velmi oblíbené rostliny, které jsou často vysazovány na rodinné
zahrady. Dekorativním prvkem je zde zbarvení výhonů, které vyniká po opadu
listů. Tento nový kultivar má výhony žlutooranžové, dorůstá výška cca 200cm,
nároky na stanoviště má minimální a škůdci netrpí.

Od svatební kytice se pak odvíjí prakticky veškerá
květinová výzdoba. Kytice je vlastně takovým vzorem a
ostatní výzdoba se ji snaží napodobit. Přímý vliv má na
výběr korsáže pro ženicha, korsaže pro svědka, kytice pro
svědkyni a kytic pro maminky.
Při výzdobě obřadních prostor nebo kostela, místa svatební hostiny a aut se již můžeme od vzoru kytice poněkud odchýlit. Vždy však platí, že by měl být alespoň částečně využit materiál a barvy zastoupené v kytici. Naše
floristky vám doporučí nejvhodnější typ výzdoby daného
místa a pokud to situace vyžaduje, samy si prostory prohlédnou a využijí tak všech možností, které místo nabízí.
Poté už záleží na dohodě, zda přijedeme místo i vyzdobit
nebo veškerou výzdobu uděláme „mobilní“ a nevěsta si
již velmi jednoduše umístí sama.
Důležité jsou také časové údaje. Je vhodné zajistit si termín svatební výzdoby dostatečně dlouho dopředu. V žádném případě neupřednostňujeme kvantitu na úkor kvality
a požadovaný termín již může být obsazen. S nevěstou se
dohodneme, že finální verze výzdoby musí být daná minimálně 14 dnů před obřadem, abychom mohli objednat
květiny. Do té doby je možné vše libovolně měnit, naše
floristky jsou vám plně k dispozici.
Tento článek bohužel nemůže postihnout veškeré
nuance svatební květinové výzdoby. S květinami se dá
kouzlit a je možné prakticky cokoliv, stačí jen popustit
uzdu fantazii. Proto se nevěsty nebojte oprostit od dogmat a pověr, vždyť touhou každé ženy je být jedinečná a
neopakovatelná.

Mulčování výsadeb kůrou nebo posečenou trávou?

Představení rostlin ...
Acer pseudoplatanus ´Brilliantissimmum´

Květinová výzdoba na auto nevěsty

Mulčování výsadeb kůrou

V současné době se většina nových výsadeb mulčuje
kůrou. Navrstvení mulče okolo rostlin přináší mnoho
pozitiv. Nejvýraznějším přínosem je částečné zabránění
prorůstání plevele ze zeminy pod mulčem. Tohoto efektu
lze dosáhnout pouze při dostatečné vrstvě kůry (minimálně 10 cm po slehnutí), nebo při položení netkané textilie pod kůru. Musíme ovšem počítat s tím, že kůra je
přírodní materiál a jako takový podléhá rozkladu. Takto
vzniká nový živný substrát pro růst plevelů.
Druhým přínosem je zadržení vláhy v zemině pod
mulčem. Obzvláště u nových výsadeb je takto zadržená
vláha důležitá, protože zvyšuje ujímavost nově vysazených rostlin.
Třetím, samozřejmě ne posledním přínosem je efekt
pohledový. Výsadby celoplošně zamulčované kůrou a
pravidelně sekaný trávník působí reprezentativně a mulč
výrazně snižuje nároky na údržbu zahrady.
U některých výsadeb můžeme vidět použití posekané trávy jako náhrady za mulčovací kůru. Na první

pohled se může zdát, že je to ideální využití odpadního materiálu ze zahrady, ale tato praxe skrývá celou
řadu úskalí.
První problém se projeví již za pár dní po aplikaci.
Travní hmota se začne intenzivně rozkládat a z mulče se
uvolňuje pach typický pro hnijící trávu.
Druhým, pro mnoho lidí skrytým problémem je to, že
hnilobný proces způsobuje zvýšení teploty v mulči a vyšší
teplota společně s látkami uvolňujícími se z rozkládaného
materiálu působí negativně na kmínky mulčovaných rostlin. Obzvláště u stromů je při vyšší vrstvě travního mulče
vysoký výskyt popraskané kůry v místě kontaktu s mulčem. Tato poranění se složitě hojí a jsou vstupní branou
pro různé infekce a patogeny.
Navíc tento způsob mulčování nepůsobí esteticky hodnotně.
Po zvážení všech výše popsaných faktorů proto nelze
doporučit využití posekané trávy k mulčování výsadeb na
rodinných zahrádách.

Picea orientalis ´Golden Start´

Novinkou letošního roku u rodu smrku východního je kultivar ´Golden Start´. Dorůstá
do výšky cca 6m a šířky cca 2m. Nejzajímavější je na jaře, kdy nové výhony raší sytě
žlutou barvou a na zahradě je nepřehlédnutelný. Během roku přírůstky zezelenají a
nechají na zahradě vyniknout jiné zajímavé rostliny.
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