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LISTOPAD v zahradě

V listopadu se rostliny na zahradě připravují na příchod zimy a vzhled zahrady se výrazně mění. Většina listnatých rostlin
zbarvuje olistění a následně listí shodí. V tomto měsíci je zahrada zdrojem velkého množství zeleně, se kterou se musíme nějak
vypořádat. Nejvhodnější je zkompostování této hmoty, protože ji můžeme v budoucnu využít jako zdroj živin pro ostatní rostliny. Samozřejmě je vhodné v tomto období vysazovat ovocné a okrasné rostliny, které při příznivých podmínkách ještě stihnou
zakořenit a díky tomu se snadněji vypořádají s obdobím sucha, které přichází následující jaro.

Perspektivní odrůdy v sortimentu ovocných dřevin

Jako každý rok se v sortimentu ovocných dřevin objevují odrůdy, které přináší nové vlastnosti,
ve většině případů odolnost vůči různým chorobám
a škůdcům. Tyto vlastnosti jsou velmi žádané, protože když doma pěstujeme ovocné dřeviny, většinou chceme eliminovat používání chemických prostředků. Zdařilým příkladem je vyšlechtění angreštů
odolných americkému padlí. Klasické angrešty se
dnes již téměř nepěstují a jsou nahrazeny výše zmíněnými odolnými odrůdami.
Jabloň
AMETYST®
Letní
odrůda
českého původu
byla vyšlechtěna
křížením odrůd Nela
a Vista Bella. Strom
má střední vzrůst,
vytváří řidší korunu,
která je málo náročná na řez. Odrůda je rezistentní
vůči strupovitosti a je málo náchylná na padlí. Plodnost nastupuje velmi raně a je pravidelná. Plody jsou
středně velké a mají vyrovnanou velikost. Tvar je
kulovitý. Barva je purpurová a na plodu je viditelné
ojínění. Odrůda zraje koncem srpna a skladovatelnost je zhruba 30 dní. Požadavky na polohu jsou
minimální, proto je odrůda vhodná pro různé polohy
a různé způsoby tvarování.
Jabloň
BIOGOLDEN®
Zimní odrůda českého původu. Strom
má široce kuželovitou korunu zahuštěnou dlouhými letorosty. Růst je středně
bujný. Plod je středně
velký, kulovitého
tvaru. Barva je zelenožlutá. Slupku má středně tlustou a dužnina je šťavnatá a sladká. Plodnost je pravidelná a ranná. Sklizeň nastává koncem října, plody
jsou vhodné ke konzumaci v prosinci, skladovatelné
jsou do února. Odrůda je rezistentní vůči napadení
houbovými chorobami. Plody jsou vhodné pro konzumaci, snáší dobře transport a jsou vhodné ke konzervování.
Slivoň TOPTASTE®
Nová odrůda pološvestky, která je vhodná díky
vyššímu obsahu cukru na pálení. Byla vyšlechtěna
v Německu. Růst stromu je středně bujný. Odolnost
vůči šarce je vysoká. Plodnost nastupuje raně a je
vysoká a pravidelná. Plody jsou středně velké, modré
barvy se žlutou dužninou, která je velmi dobře odlučitelná od pecky. Chuťově jsou plody velmi sladké a
šťavnaté. Zralost nastává v druhé polovině září.
Slivoň
KATINKA®
Německá odrůda
pološvestky byla
vyšlechtěna v roce
2005. Jedná se o
velmi ranou a samosprašnou pološvestku.
Růst je středně bujný,
korunu vytváří kulovitou. Plodnost nastupuje brzo a je pravidelná. Plod
je středně veliký a má fialovou barvu. Dužnina je
pevná, šťavnatá, snadno oddělitelná od pecky. Chuť
má sladce navinulou, aromatickou a celkově velmi
dobrou. Odrůda je vhodná pro přímý konzum i zpracování. Obzvláště vhodná je do menších zahrádek.

Broskvoň ALIX®
Ranná odrůda broskvoně ALIX zraje asi 7 dní
před odrůdou Redhaven. Plody jsou velké, žlutomasé a mají dostatečnou mrazuodolnost. Strom má
středně silný růst a habitus má středně rozložitý.
Plodnost je časná, velmi vysoká a pravidelná. Plody
jsou velké, kulovité a aromatické. Barva je žlutočervená až oranžová. Slupka je pevná a dužnina
jde velmi snadno oddělit od pecky. Chuť je dobrá.
Plody jsou pevné a díky tomu se snadno přepravují
a skladují.

Broskvoň
DIXIRED®
Americká raná
odrůda broskvoně
byla vyšlechtěna
už v roce 1979,
avšak do republiky
se dostala výrazně
později. Vyžaduje
teplejší polohy, ve
kterých má bujný růst, jenž v období plodnosti zpomaluje. Plod je středně velký, kulovitý. Barva je
žlutá, místy oranžová. Chuť je sladce navinulá a
aromatická. Plodnost je brzká, velká a pravidelná.
Dozrává 14 dní před odrůdou Redhaven.
Meruňka BIG RED®
Další odrůda meruňky, která je velmi odolná
mrazu. Odolnost nízkým teplotám je dána dlouhou
periodou kvetení. V případě poškození mrazem je
vysoká naděje, že poškozena bude pouze část květů
a ostatní se vyvinou v plody. Strom má středně silný
růst a kompaktní korunu. Plodnost je časná, vysoká
a pravidelná. Plody jsou velmi velké, hladké a jsou
zbarveny do červena. Dužnina je velmi dobře odlučitelná od pecky. Zraje před odrůdou Velkopavlovická.
Angrešt SPINEFREE®
Odrůda angreštu, která je velmi zajímavá absencí
trnů. Díky této vlastnosti je výrazně jednodušší sklizeň a nehrozí zranění. Odrůda je velmi nenáročná
na pěstební prostředí. Plody jsou červené barvy,
střední velikosti. Jsou silně aromatické a mají vynikající chuť. Odrůda je plně rezistentní vůči padlí
americkému.
Maliník
ADA
Vícenásobný kříženec
původem ze
Slovenska.
Jedná se o
remontantní
odrůdu maliníku. Vytváří středně vysoký porost se středně silnými výhony. Květy jsou samosprašné a jsou na jednoletém i víceletém dřevě. Plod je středně velký,
podlouhle kuželovitý. Pevnost plodu je střední.
Chuť je sladká a aromatická. Zrání nastává koncem srpna. Plodnost je pravidelná a vysoká. Odolnost vůči houbovým chorobám a bejlomorce maliníkové je vysoká. Odrůda je vhodná na přímý konzum
i zpracování, zejména mrazení.
Maliník
MEDEA
Remontantní
odrůda původem
ze Slovenska
vytváří středně
vysoké výhony
vzpřímeného
růstu. Výhony
jsou středně silné. Tvorba jednoletých výhonů je
velmi intenzivní. Odrůda je samosprašná, kvete na
jednoletém i dvouletém dřevě. Plody jsou velké,
protáhle kuželovité, tmavě červené, mírně lesklé,
středně pevné a šťavnaté. Chuť je jemně navinulá a
aromatická. Plodnost je pravidelná, vysoká a začíná
už koncem léta. Je vysoce odolná vůči houbovitým
chorobám a proti bejlomorce maliníkové.
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Rostliny s výrazným podzimním zbarvením

S nástupem podzimu mnohé opadavé dřeviny
výrazně zbarvují listí. Ke zbarvování listové plochy
dochází díky změně obsahu látek. Barvy, které je
možné na rostlinách na podzim zpozorovat, jsou převážně žlutá, oranžová a červená. Některé rostliny jsou
schopné dosáhnout i svítivě růžové či jiných extrémních odstínů. Kvalita a délka vybarvení závisí hodně
na klimatických a místních stanovištních podmínkách.
Z tohoto důvodu může být vybarvení v jednom roce
velmi výrazné a dlouhotrvající a v následném roce
skoro přehlédnutelné.
Pro kompozici zahrady je podzimní zbarvení velmi
vítaným prvkem. Do zahrady přináší proměnlivost a
dynamiku a udržuje zahradu atraktivní až do poslední
chvilky.
V následujících odstavcích jsou představeny některé rostlinné druhy, které velmi výrazně zbarvují
olistění.
EUONYMUS
ALATUS
Brslen křídlatý
u nás není domácí
dřevinou. Pochází
ze severovýchodní
Asie. Jak už název
napovídá, rostlina
se vyznačuje korkovými lištami na větvičkách. Tyto lišty
obzvláště vynikají
po opadu listů. Kvete
v průběhu května, ale
květy mají po většinu doby zelenou
barvu a jsou dokonale schovány pod listy. S příchodem chladnějšího počasí se listy zbarvují do výrazně
růžové barvy a po 14-21 dnech opadávají. Rostlina je
nenáročná na pěstební prostředí.

PARTHENICISSUS TRICUSPIDATA ´VEITCHII´
Popínavá rostlina původem ze západní Asie k nám
byla dovezena v roce 1862. Jedná se o jednu z nejčastěji využívaných popínavých rostlin. Díky svým přísavkám je schopna se uchytit i na hladkých površích.
Růst je středně bujný až bujný. Na podzim se listy
zbarvují do žluté, oranžové až červené barvy. Nároky
na pěstební prostředí jsou minimální.
HAMMAMELIS
x INTERMEDIA
Vilín prostřední
je v zahradě velmi
zajímavý hned
dvěmi zvláštnostmi.
První z nich je termín kvetení. Vilíny
kvetou na konci
zimního období,
mnohdy ještě na
sněhové pokrývce.
Druhým důvodem, proč si vilín umístit do zahrad, je
podzimní zbarvení. Listy se před opadem zbarvují do
žluta, oranžova až červena a díky své velikosti (vzhled
jako líska) jsou nepřehlédnutelné. Jen pozor, tento rod
velmi špatně snáší přesazování a proto je vhodné si
před výsadbou řádně rozmyslet umístění.

VÁNOČNÍ FLORISTIKA

Vánoce chápe většina z nás jako svátky klidu a
pohody, které trávíme se svými nejbližšími. Pro navození sváteční atmosféry zdobíme své domovy a zde
přichází ke slovu vánoční floristika. Snad každý z nás
si pro potěchu svou nebo svých blízkých vytvoří nebo
zakoupí nějakou vánoční dekoraci. A stejně jako ostatní
tvorba i vánoční floristika podléhá módním trendům.
Nestárnoucí klasikou vánoční floristiky je kombinace zelené a červené barvy. Zelený vánoční stromeček, slaměné ozdobky, červené mašličky – tak nějak
vypadal stromeček našich babiček, maminek, ale
možná i nás samotných. Dýchá z něj atmosféra našeho
dětství. Letošní trend Veselých Vánoc vychází právě z
našich dětských vzpomínek. Kombinuje zelenou a červenou barvu a přírodní materiály.
Představu luxusu v nás evokuje spojení bílé a zlaté
nebo červené a zlaté barvy. Vyvolává v nás představu
barokních zámků, nádherně oblečených dam a pánů,
těžkých vůní parfémů, plesů, bohatství. Tento trend,
tzv. Luxury Line, je určen pro náročného klienta,
upřednostňujícího tradiční hodnoty.
Vůně Orientu vyvolává sny o dalekých zemích,
slunci, moři, exotice. A právě těmito prvky se necháváme inspirovat. Syté oranžové, zelené, tyrkysové a
fialové barvy, doplněné zlatými ozdobami a exotickým kořením, hýčkají naše smysly hedvábnými dojmy.
Pokud i vy patříte mezi zákazníky, jimž Vůně Orientu
učarovala, je tento trend stvořený přímo pro vás.

Adventní věnec

Glamour Lunar – měsíční opojení, je inspirováno
polární krajinou zalitou měsíčním svitem. Třpyt čerstvě napadaného sněhu, zrůžovělého odlesky polární
záře. Barvy bílá, stříbrná, černá, fialová. Kombinace
lesklých materiálů, skla, kovu. Inspirace určená všem,
kteří se chtějí odlišit.

A jaké materiály můžeme v jednotlivých aranžmá
využít? Nejprve se rozhlédneme kolem sebe. Jako
základ volíme jehličnaté dřeviny (jedle, smrk, borovice, jalovec, thuja) a stálezelené dřeviny (cesmína,
bobkovišeň, břečťan). Nesmíme zapomenout ani na
mech, lišejníky a různé větve (třešeň, zlatice, dřín).
Nezastupitelnou roli ve vánočních dekoracích hraje
jmelí. Dále můžeme nakouknout do spižírny veverkám
a využít jejich zásoby. Různé oříšky, žaludy, bukvice,
kaštany, šišky…, všechno lze použít.

Adventní svícen

Z hrnkových rostlin jsou pro vánoční aranžmá nejvhodnější vánoční hvězdy (Euphorbia pulcherima),
bramboříky, azalky, vánoční kaktusy (Schlumgerbera)
a nově orchideje rodu Phalaenopsis, bromélie, vrísey a
guzmánie pro jejich dlouhou životnost a vysokou dekorativnost.
Pro vánoční floristiku se využívají i řezané květiny,
nejčastěji růže, amarylis, orchideje rodu cymbidium,
toulitka (anthurium), kala apod.
Vánoční floristika je charakteristická využitím celé
řady doplňkových materiálů. Kouličky, hvězdy, vánoční
ozdoby, různé druhy koření – skořice, badyán, hřebíček, sušené ovoce, slaměné ozdoby, rolničky, jablíčka,
bobule, barevné stuhy a vlákna, umělý led a sníh.
Významnou úlohu hraje také světlo. Navozuje atmosféru a dodává aranžmá další rozměr. Zapálené voskové svíce doladí svým hřejivým světlem tu pravou
atmosféru svátečního domova. Vybírat lze z nepřeberného množství barev, tvarů a velikostí.
Přivítejte advent a přicházející vánoce společně
s námi! Nadýchněte se vánoční atmosféry a načerpejte inspiraci! To vše společně s nejnovějšími
trendy vám nabídne naše Vánoční výstava konaná
od 20.listopadu 2010.
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