Vše, co Váš trávník potřebuje

GARDENA péče o trávník
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Sny
v syté
zeleni
Ponořte se do zahrady Vašich snů!
Oprostěte se od stresu a všedního
dne a užívejte si – snad nic jiného
k tomu neláká víc než Váš trávník!
Jeho pravidelné používání ovšem
vyžaduje mnoho péče: jak docílit
toho, aby byla zeleň zdravá a sytá?
Všechno kolem péče o trávník
– poradíme Vám tipy a triky,
které používají profesionálové.

Březen
Vyhrabejte
odumřelou trávu,
zjistěte, jaké škody
zanechala zima,
odstraňte plevel,
v případě potřeby
trávník posekejte.

Duben
Sekejte trávník,
proveďte vertikutaci
či provzdušnění,
v případě potřeby
posypte vápnem
nebo hnojivem.

Květen
Sekejte trávník,
v případě potřeby
jej provzdušněte,
zalévejte
a hnojte.

Červen – Srpen
Sekejte trávník,
v případě potřeby
zavlažujte
nebo mulčujte.

Září
Sekejte trávník,
v případě potřeby
jej provzdušněte,
zavlažujte event.
hnojte.

Říjen
Sekejte trávník,
pohrabejte
spadané listí
event. proveďte
vertikutaci.

Listopad
Pohrabejte
spadané listí,
trávník
posekejte
naposledy
začátkem
listopadu.

Hurá na jarní kúru!
I ta nejkrásnější zima zanechá na trávníku nepěkné následky:
na jaře často působí trávník unaveně a zesláble. A to proto,
že se po celou zimu v trávníku usazují odumřelé části rostlin, mech a plevel, které odebírají kořínkům trávy světlo
a živiny. Výměna vzduchu, výživy a zásobování vodou již
nefunguje. Následkem toho trávník strádá. Nyní je na řadě
vertikutace, pravidelné provzdušňování a hnojení!
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Jaro – čas pro
péči o trávník
Po chladných měsících
potřebuje trávník intenzivní
kúru: vertikutace
a provzdušnění je teď
to nejdůležitější!
Jenom tak si může trávník
odpočinout a načerpat
energii do nové zahradní
sezóny!

Intenzivní kúra
s pronikavým účinkem: vertikutace
Vertikutace je dlouhodobá kúra s hloubkovým účinkem! A jde to tak
snadno: vertikutujte krok po kroku, pak v opačném směru. U ploch
silně postižených mechem se doporučuje následně vertikutovat
také napříč.
Travní plst, mech a plevel se z trávníku trvale a efektivně odstraní,
protože ostré nože vertikutátoru vnikají kolmo do travních drnů.
Tím se zlepšuje výměna vzduchu, vody a živin a trávník se regeneruje!

Elektrický vertikutátor
EVC 1000
Odstraňuje důkladně travní plst,
mech a plevel s trvalým efektem.
S výkonným motorem pro travnaté plochy do 600 m2. Ocelové
nože se snadno propracují i tím
nejtěžším trávníkem a málo se
opotřebovávají.
č.v. 4068
Doporučené příslušenství:
sběrný koš č.v. 4065
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Jemná kúra:
provzdušňování

PowerPlus

Elektrický provzdušňovač
trávníku ES 500
Odstraňuje mech a travní plsť –
ideální pro pravidelnou péči
o trávník v průběhu celého roku.
S motorem 500 W, určený
pro travnaté plochy do 600 m2.
Mimořádně odolné ocelové
pružiny s dlouhou životností.
č.v. 4068
Doporučené příslušenství:
sběrný koš č.v. 4065

Elektrický provzdušňovač trávníku
ES 500 a elektrický vertikutátor
EVC 1000 Vám nabízí inovovaný
systém PowerPlus: pro bezproblémové spouštění přístroje, maximální
průtažnou sílu a vysoký pracovní
účinek. Výkon univerzálních motorů
je přenášen beze ztrát, což pro Vás
znamená snazší práci bez námahy.

Tento praktický způsob péče
o trávník lze provádět kdykoliv.
Poněvadž při provzdušňování
pročesává válec s ocelovými
pružinami trávník velmi jemně.
Plst a mech se odstraňuje,
přičemž se zároveň provzdušňuje půda. Působí to preventivně také proti opětovnému růstu
plevele a mechu, jakož i tvorbě
travní plsti.

Tip: pro zdravý a perfektní trávník
Nejideálnějším obdobím pro vertikutaci je jaro po prvním sekání
– buď v březnu nebo v dubnu, to závisí na regionu a počasí.
Když je travnatá plocha silně porostlá mechem, doporučuje se
další vertikutace na podzim. Mezitím by se mělo provzdušňovat
– nejlépe po každém druhém nebo třetím sekání.
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Hnojení je alfou
i omegou!
Snem každého milovníka zahrady je,
aby byl jeho trávník sytý a šťavnatý!
Tady pomůže jenom jedno:
pravidelné hnojení! Trávník
totiž potřebuje nejen
vodu, ale i živiny!
Sypací vozík 300
Pro plochy do 300 m2.
Šířka posypu 45 cm, objem 10 l.
č.v. 430

GARDENA
sypací
vozíky
S novými, inovovanými
sypacími vozíky GARDENA
jde hnojení, které je jindy dost
namáhavá práce, úplně snadno!
Špičkový trávník díky patentovanému
dávkovacímu systému: elastický sypací válec
umožňuje přesné dávkování. Při tahání a otáčení
zabrání funkce volnoběhu dvojitému posypu,
protože se posyp automaticky zastaví.
Nepěkné fleky, které vznikají na trávníku
přehnojením nebo naopak nepohnojením,
patří minulosti!

Malé zahradní ABC
- H jako hnojení
Proč vlastně hnojit?
Odpověď je docela jednoduchá:
odstraňováním spadaného
listí a posekané trávy
se zabraňuje přirozené tvorbě
humusu. Kulturní rostliny
odebírají z půdy důležité živiny.
Dlouhodobému ochuzení
půdy se dá předejít pouze
pravidelným přísunem
minerálních a organických
živin.
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Sypací vozík 500
Pro plochy do 500 m2. Šířka
posypu 53 cm – extra široké provedení, čímž šetří čas. Objem 14 l.
S dávkovací páčkou na rukojeti.

Sypací vozík 800
Pro velké plochy do 800 m2. Rychlý
a úsporný: šířka posypu 53 cm,
objem 20 l. Praktický a pohodlný:
s dávkovací páčkou na rukojeti.
Specialita: již posypané plochy se
označují bílým práškem, který není
škodlivý životnímu prostředí
a který se rozpouští deštěm nebo
rosou. Označením posypaných
ploch se zabrání dvojitému
hnojení nebo nepohnojení určitých
míst! Prášek a dva zásobníky jsou
obsaženy v dodávce.
č.v. 435

č.v. 433

Přehled výhod
GARDENA sypacích vozíků:

Prášek na značení
posypaných ploch
Přesné dávkování posypového materiálu pomocí značení posypaných ploch.
č.v. 438
Kompletní sada k dovybavení pro
modely Classic 300 a Comfort 500
(prášek a zásobník).
č.v. 439

• Vysoce elastický sypací válec z plastu zabraňuje
předávkování a je vhodný pro všechny druhy
posypových materiálů (od jemných až po hrubé).
• Funkce volnoběhu:
sype pouze při tlačení, při tahání nedochází
k rozptylu posypového materiálu.
Praktický v rozích, zákoutích, při otáčení.
• S tabulkou posypových materiálů:
obsahuje správné nastavení dávkování všech
značek hnojiv, které jsou běžně k dostání na
trhu. Již není nutný obtížný přepočet.
• Kvalita Made in Germany.
• Vhodný v každém ročním období, také pro zimní
posypové materiály (např. sůl, drť).

Semena

Hnojivo

Posypové
materiály
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Správné
sekání
se správnou
sekačkou!
Která sekačka je správná? Závisí to na
mnoha Vašich osobních potřebách!
Jaký druh trávníku upřednostňujete?
Krátká stébla nebo delší? Rodinný trávník
nebo okrasný? GARDENA skutečně
nabízí pro každý druh trávníku
a každý požadavek správný typ sekačky.
Následující rozlišení podle stříhací
techniky a druhu pohonu Vám předkládáme
jako malou pomůcku při rozhodování.

Malé zahradní ABC - S jako sekání
Velmi důležité: nikdy nenechejte Váš trávník přerůst!
Pravidelným sekáním trávník houstne a je hezčí,
protože tráva tvoří nové postranné výhonky! Na jaře,
když vyraší první stébla, je vhodný první střih.
V hlavní růstové sezóně od dubna do června by se
měl trávník sekat každý týden. V létě pak méně často.
Důležité však je, abyste sekali trávník za suchého
počasí! Ustřihněte maximálně třetinu výšky stébla,
abyste zabránili vysušení.
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Která sekačka je ta správná?
Při nákupu nové sekačky byste se měli řídit podle vlastních
požadavků. Sekačky se dají zhruba rozdělit do 3 skupin:
Vřetenové resp. válcové sekačky:
S těmito sekačkami dosáhnete nejčistšího a nejpřesnějšího střihu,
jelikož mají podobně jako nůžky, nůž a protinůž. Nože jsou přitom
uloženy na vřetenu resp. válci. Tyto sekačky navíc sekají i velmi
nakrátko a jsou mimořádně vhodné pro perfektně střižený
okrasný trávník.
Rotační sekačky:
Rotační sekačky představují nejobvyklejší typ sekaček a princip jejich
fungování je následující: nože rotující velkou rychlostí oddělují stébla.
Jsou vhodné zejména do zahrad určených pro volný čas, na hry a pro
rodinu; lze je však použít i v okrasných zahradách.
Mulčovací sekačky:
U rotačních sekaček je stéblo trávy díky zvlášť přiváděnému
vzduchu několikrát rozřezáno, čímž vzniknou velmi malé částečky,
které zůstanou ležet na trávníku jako mulčovací materiál.
S mulčovacími sekačkami byste měli trávník sekat častěji – až dvakrát
týdně – protože pouze krátká stébla posečené trávy mohou zůstat
ležet na trávníku a jsou optimálně recyklována. Mulč hnojí a zároveň
chrání trávník před vysycháním.
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Perfektní střih –
perfektní trávník!
GARDENA
vřetenové sekačky
Člověk, který miluje krásný
trávník, se zajímá i o perfekt-

Ruční vřetenová sekačka 300/380

ní způsob jeho údržby

Zajistí trvale precizní střih. Tajemství
spočívá v přesném výbrusu
nožového válce a spodního nože;
oba jsou vyrobeny z kalené kvalitní
oceli a jsou opatřeny povlakem proti
ulpívání rostlinných zbytků. Úsporné
skladování díky skládacímu rámu.

– aby vypadal jako sestřižený nůžkami! Tento požadavek
splňují GARDENA vřetenové
sekačky, které nabízí přesný
střih pěstěného okrasného trávníku. Díky své bezdotykové technologii střihu – nožový válec a spodní nůž
se nedotýkají – lze vřetenovou sekačku snadno
a tiše tlačit po trávníku.

• Šířka sekání: 30 cm
č.v. 4020
• Šířka sekání: 38 cm
č.v. 4023
(bez vyobrazení)

08
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Sběrný koš
Vhodný pro všechny
GARDENA vřetenové sekačky.
č.v. 4029

Malé zahradní ABC - O jako okrasný trávník
Pěkný anglický – jemná stébla, krátký střih. Doporučujeme
travní směs s vysokým podílem kostřavy červené (Festuca
rubra). Tento druh trávy se vyznačuje jemnými, pomalu
rostoucími stébly, které se můžou sekat na výšku 1,5 cm.

Ruční vřetenová sekačka
300 C/380 C

Akumulátorová vřetenová
sekačka 380 AC

Elektrická vřetenová sekačka
380 EC

S dodatečnou komfortní výbavou:
velká kolečka se speciálním profilem
a měkčenými prvky a ergonomicky
tvarovaný rám pro optimální pohodlí
při manipulaci. Velmi úsporné skladování díky sklápěcímu dělenému
rámu s rychloupínáky.

Ještě pohodlnější a obratnější
s akumulátorem – bez elektrického kabelu! S ukazatelem
stavu nabití a ergonomicky
tvarovaným rámem. A to nejlepší: sekačka se dá použít i bez
akumulátoru jako běžná ruční
vřetenová sekačka. Pro plochy
do cca 300 m2.

S výkonným elektromotorem
400 W umožňuje pohodlné
sekání. Vhodná i pro větší
okrasné trávníky do cca 500 m2.
Bez připojení do sítě je možné
ji použít jako běžnou ruční
vřetenovou sekačku.

• Pracovní šířka: 30 cm
č.v. 4021 €
(bez vyobrazení)
• Pracovní šířka: 38 cm
č.v. 4024 €

č.v. 4028

• Pracovní šířka: 38 cm
• Nastavení výšky střihu:
od 12 do 42 mm
č.v. 4026
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První sekačky, s kterými
zdoláte každou
zatáčku!
GARDENA sekačky easyMove
Pohodlné, plynulé otáčení na konci trávníku,
při kterém nepotřebujete moc místa,
bez nepohodlného nadzvedávání sekačky.
Elegantní a čisté sekání kolem všech překážek.

Elektrická sekačka 34 E easyMove

Elektrická sekačka 38 E easyMove

Ideální pro malé až střední travnaté
plochy nebo pro hodně členité plochy. S motorem 1.100 W, nastavením
výšky střihu a citelně lehčím vedením
kabelu. Obzvláště lehká a kompaktní.

Ideální pro střední až větší travnaté
plochy. S výkonným motorem 1.300
W a sběrným košem s ukazatelem
stavu naplnění.

• Pracovní šířka: 34 cm
• Hladina hluku pouze 87 dB (A)
č.v. 4034

• Pracovní šířka: 38 cm
• Hladina hluku pouze 89 dB (A)
č.v. 4038

Akumulátorová sekačka
34 A easyMove
S touto sekačkou s volantem a bez
kabelu je sekání velkým potěšením.
Akumulátor stačí na plochu cca 300 m2.
Seká přirozeně stejně výkonně jako
elektrická sekačka. A přitom
je obzvláště tichá.
• Pracovní šířka: 34 cm
• Hladina hluku pouze 88 dB ( A )
č.v. 4036
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Co všechno je lepší!
Otáčení
Pohodlné, plynulé otáčení na konci
trávníku, při kterém nepotřebujete
moc místa, bez nepohodlného
nadzvedávání sekačky. Elegantní
a čisté sekání kolem všech překážek.

Manévrování

Elektrická sekačka 34 E basicMove
Výkonná elektrická sekačka pro plochy do 500 m2. Otočná přední kolečka
umožňují přesné sekání podél okrajů
trávníku. Možnost fixace předních
koleček. Úsporná při skladování díky
sklápěcímu rámu.
• Pracovní šířka: 34 cm
• Hladina hluku pouze 87 dB (A)
č.v. 4032

Snadné ovládání a řízení
sekačky ve všech křivolakých
a úzkých částech trávníku,
např. pod keři, stromy
a v rozích.

Sekání u okrajů trávníku
Díky výkyvné rukojeti můžete
při sekání kráčet bokem vedle
sekačky, takže posekat trávu
u plotu, živého plotu či zdi nebo
pod keři zvládnete snadno
a přitom opravdu důkladně.

Manipulace se sběrným košem
Sběrný koš velmi snadno vyjmete
a opět zavěsíte: jednoduše odklopíte
vodicí rukojeť na stranu!

Přeprava / teleskopická tyč
Pomocí sklápěcího mechanismu
sekačku snadno složíte a přenášíte za rukojeť. Vodicí tyč lze přizpůsobit tělesné výšce uživatele.

Elektrická sekačka 38 E easyMove
mulchCut
Technické vybavení jako č.v. 4038;
s dodatečnou mulčovací jednotkou.
č.v. 4039
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Všechno pro
péči o okraje
trávníku
GARDENA je specialistou v péči o okraje trávníku
a nabízí pro každý úkol perfektní řešení.
S našimi mechanickými nůžkami na trávu,
akumulátorovými nůžkami na okraje trávníku
a turbotrimmerem pracujete ergonomicky
a pohodlně – zcela podle individuální situace.

Mechanické nůžky na trávu
Ideální pro krátkodobější práce
v péči o záhonky a terasy.

Akumulátorové nůžky
na okraje trávníku
Pro delší úseky na okrajích
trávníku. Pohodlné stříhání bez
prodlužovacího kabelu a ruční
práce. V závislosti na modelu
vhodné také pro péči o menší
travnaté plochy.

Turbotrimmer
Trimmery sekají také vyšší
trávu a delší úseky. Ideální
v péči o „divočejší“ okraje
trávníku, např. u štěrkových
cestiček nebo kamenných
zídek.
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Pohodlně
na záhoncích
a terasách
GARDENA mechanické
nůžky na trávu
Pro krátkodobější práce na záhonech
nebo terasách jsou ideální GARDENA nůžky
na trávu. Novinka: otočení nožů o 360°
umožňuje nenamáhavou práci jak pravákům,
tak levákům.

Nůžky na trávu Comfort,
otočné

N OV É

360°

ergo
plus

N OV É

Perfektně se drží a stříhají
obzvláště lehce díky speciálnímu tvaru rukojetí – síla se
přenáší přes ukazováček
a prostředníček. Nože otočné
o 360° umožňují nenamáhavou
práci jak pro praváky, tak i leváky.
S lyžinou pro precizní vedení
a stejnoměrnou výšku střihu.
č.v. 8735

N OV É
Nůžky na trávu Comfort,
otočné

360°

Nabízí všechny výhody nůžek
na trávu Comfort. Nože otočné
o 360° umožňují nenamáhavou práci jak pro praváky,
tak i leváky.
č.v. 8734 €

Nůžky na trávu Comfort
Příjemné držení a snadné
stříhání díky ergonomickému
tvaru rukojetí. S lyžinou
pro precizní vedení a
stejnoměrnou výšku střihu.
č.v. 8733€

Nůžky na trávu Comfort,
otočné
Nůžky na dlouhé násadě, šetrné
k zádům. Díky nastavitelnému
úhlu sklonu stříhají také na
extrémně členitých místech.
č.v. 8740

15
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Silné v trávě –
lehké v ruce!
GARDENA
akumulátorové nůžky
na okraje trávníku
GARDENA nůžky na okraje trávníku jsou flexibilním multitalentem pro
delší okraje trávníku
a v závislosti na modelu také na menší
travnaté plochy.
Dobře se drží v ruce
a jsou zárukou pohodlného stříhání bez prodlužovacího kabelu.

Akumulátorové nůžky na okraje
trávníku – sada
Kompletní nabídka s praktickou
teleskopickou otočnou násadou
pro obzvláště ergonomickou práci
• 1 x nůžky na okraje trávníku Accu 60
• 1 x teleskopická otočná násada
č.v. 8812

Lithiová aku-technologie
Velmi snadná údržba díky nejmodernější
akumulátorové a nabíjecí technologii:
• Vždy připravené k použití
– dobíjení je možné kdykoliv.
• Krátká doba potřebná k nabití.
• Téměř žádné samovybíjení.
• Nízká hmotnost akumulátoru.

16
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Nůžky na okraje trávníku
Accu 60
• Doba chodu: 60 minut
• Výkon: cca 1.100 m
č.v. 8801

Nůžky na okraje trávníku
Accu 80
• Doba chodu: 80 minut
• Výkon: cca 1.400 m
č.v. 8803

Nůžky na okraje trávníku
Accu 100
• Doba chodu: 100 minut
• Výkon: cca 1.500 m
č.v. 8805

N OV É
Akumulátorové nůžky na trávník
TwinCut
Ideální pro výkonné stříhání
menších ploch a efektivní péči
o okraje trávníku. Snadná práce
díky možnosti přizpůsobení
nůžek tělesné výšce uživatele a
stříhanému terénu. Silný výkon
díky lithiovým akumulátorovým
článkům, nenáročným na údržbu.

GA_3181_FO_A4_Rasenpflege.indd 17

• Šířka střihu: 20 cm
• Doba chodu: 60 minut
• Výkon: max. 130 m2
č.v. 8830
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Pro každou
zahradu správný
trimmer!
GARDENA Turbotrimmer
Toto znají všichni majitelé zahrad: trávník je posekaný, ovšem
k okrajům trávníku se sekačka prostě nedostane! A tady pomůžou
GARDENA strunové sekačky! Můžete jimi sekat okraje trávníku,
houští nebo divoký porost.

Správný trimmer pro typ 1:

Turbotrimmer accuCut
Radost ze sekání bez kabelu!
Šikovná akumulátorová sekačka s
výkonnými lithiovými akumulátorovými články, nenáročnými na údržbu,
které umožňují sekat cca 30 minut.
Tento čas vystačí na posekání cca
800 m okrajů trávníku – je to více
než okraje dvou fotbalových hřišť!
Sekací systém Rotor-Cut se stará
o přesné výsledky sekání a velmi
tichou práci díky řezacímu nožíku
z hightech-plastu. Turbotrimmer
accuCut je vybaven extra dlouhou,
plynule nastavitelnou a o 360° otočnou dodatkovou rukojetí. Kompletně
s nabíječkou, zásobníkem na nožíky
a 20 náhradními noži.
• Průměr sekání: 230 mm

18
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Jaký jste zahradní typ?
Při koupi trimmeru již nemusíte
prožívat muka. GARDENA
Vám totiž nabízí 4 kategorie,
které pokryjí prakticky všechny
oblasti použití strunových
sekaček.

•T
 yp 1: ve své malé až
střední zahradě byste
chtěl sekat bez potřeby elektrické energie.

Výhoda pro Vás: nemusíte se
již více zabývat srovnáváním
technických detailů nabízených
výrobků – stanovte si prostě
jaký jste zahradní typ a sáhněte
po správném trimmeru!
Snadněji už to nejde!

•T
 yp 3: milujete
svoji zahradu, protože je velká a členitá.

Správný trimmer pro typ 2:
Turbotrimmer smallCut
Ideální pomocník pro drobné vyčišťovací práce a příležitostné sekání
v menších zahradách s lehkou trávou.
Plně automatické prodloužení struny
pro rychlou práci!
• Výkon: 230 W
• Průměr sekání: 230 mm
č.v. 2401
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•T
 yp 2: cítíte se
dobře na své malé,
přehledné travnaté
ploše.

•T
 yp 4: cítíte se ve své
obrovské zahradě s divokým porostem jako ve
volné přírodě.

Správný trimmer pro typ 3:

Správný trimmer pro typ 4:

Turbotrimmer classicCut/
Turbotrimmer classicCut plus

Turbotrimmer powerCut

V okamžiku poseká větší úseky
a plochy. Díky poklepové automatice
je možné prodloužení struny. Plynule
nastavitelné, o 360° otočné přídavné
držadlo umožňuje optimální ergonomickou práci. Sekačka classicCut plus
nabízí k tomu ještě další výhodu pro
vzrostlejší postavy: tyč je teleskopická
a přídavné držadlo je extra dlouhé.
• Výkon: 420 W
• Průměr sekání: 250 mm

Ideální řešení do náročných zahrad.
S komfortní výbavou. Velmi silný
výkon díky struně o síle 2 mm a
řemenovému pohonu, který zajišťuje optimální rozdělení hmotnosti
a chod sekačky bez vibrací. Díky
možnosti nastavení sklonu násady
lze sekat bez námahy i pod keři
a na svazích.
• Výkon: 500 W
• Průměr sekání: 270 mm
č.v. 2404 €

č.v. 2402 classicCut
č.v. 2403 classicCut plus
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Ponořte se
do zavlažování
s firmou GARDENA!
Mezi významné prvky péče o trávník patří pravidelné zavlažování. Zejména v létě
potřebuje Váš trávník dostatek vláhy, aby kořenový systém neuschl a stébla zůstala
sytě zelená a sametově měkká. Firma GARDENA, jako přední výrobce zavlažovací
techniky, nabízí pro Vaši zahradu vždy optimální řešení!

Pravidla pro zavlažování
trávníku

Pro každý úkol
správné řešení

Při zavlažování trávníku dodržujte
následující základní zásady:

GARDENA nabízí vždy vhodné
řešení zavlažování. Flexibilní
použití v zahradě najdou mobilní
kruhové a čtyřplošné zavlažovače. Pomocí praktických
výsuvných zadešťovačů jde
všechno jakoby samo.
Zadešťovače vyjedou ze země,
odvedou svou práci a opět zmizí
v trávníku. Světovou novinkou je
víceplošný výsuvný zadešťovač
AquaContour automatic. Díky
možnosti uložení až 50 obrysových bodů do paměti je schopen
zavlažovat velmi přesně a zároveň
úsporně individuálně tvarovanou
plochu do velikosti až 380 m2.
Ostatně: ve spojení se zavlažovacím počítačem jde zavlažování
úplně samo!

• Zavlažujte brzy ráno či večer.
Na prudkém poledním slunci
se cenná vláha odpaří.
• Obecně platí, že je lepší trávník
jednou zalít důkladně než několikrát jen po troškách.
• Velmi vyschlé plochy oproti tomu
zalijte několikrát v krátkých intervalech a později zalijte pořádně.
• Rostliny špatně snáší studenou
vodu. Pomocí zavlažovače či zalévací sprchy se voda zvíří a mírně
ohřeje. Ideální je voda ze sudu
s dešťovou vodou.

GARDENA spol. s r.o.
Tuřanka 115
627 00 Brno
Tel.: +420 548 217 777
Fax: +420 548 217 590
E-mail: gardena@gardenabrno.cz
www.gardena.com

Změny v technickém provedení jsou vyhrazeny.
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