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Kaktusový koncept pro děti
Seznamte se s “Cactus KIDS green story”. Vtip-
ná krabička obsahuje tři různé minikaktusy, 
každý v malém terakotovém květináči.  Dopro-
vodné webové stránky greenstorykids.eu ob-
sahují zábavné kresby, omalovánky a informace 
o kaktusech. Číslo zboží 407948.

Hledáte krásné snímky s rostlinami? Podívejte 
se do naší online databáze.

Kaktusový koncept pro děti
Seznamte se s “Cactus KIDS green story”. Vtip-
ná krabička obsahuje tři různé minikaktusy, 
každý v malém terakotovém květináči.  Dopro-

Kolegyně Lenny odchází do důchodu
Úterý 30. listopadu bylo posledním pracovním 
dnem Lenny Kersies. Po 21 letech práce v od-
dělení fi nanční administrativy si bude Lenny 
užívat důchodu.

Javado 40 let
Dne 11. března 1982 byl založen Javadoplant. 
Letos nám bude 40 let! Na následujících dvou 
stranách si můžete na časové ose prohlédnout, 
jak se společnost Javado vypracovala z průkop-
níka na předního vývozce.

Informační Zprávy
1982 - 2022

Praktické plánovače sezóny
Vytvořili jsme sezónní plánovače, které lze použít 
jako vodítko pro předběžné objednávky. S těmito 
plánovači můžete provést rezervaci během chvilky. 
Uvedené týdny dodání jsou orientační a v praxi se 
mohou lišit.
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Záhadná orchidej: správná odpověď
V časopise Javado Magazine 12 jsme se 
ptali, zda někdo zná jméno tohoto záhad-
ného druhu orchideje. Obdrže-
li jsme několik odpovědí, ale 
správnou odpověď znal pouze 
jeden člověk.

Richard Ribaut zjistil, že se jed-
ná o křížence druhů Phaius a 
Gastrorchis: 
Gastrorchis x Phaius humboltii. Naplánujte si sezónu záhonových a skleníkových 

rostlin dopředu
V našem internetovém obchodě máme k dispozici 
velmi široký sortiment záhonových a skleníkových 
rostlin. To vám umožní položit základy sezóny. Při-
hlaste se do internetového obchodu, zvolte datum 
odjezdu na jaře a fi ltrujte na “studený skleník”.

Záhadná zelená rostlina
Máme další hádanku. Ke kterému druhu patří 
tento krásný list?
marketing@javadoplant.com

Máme další hádanku. Ke kterému druhu patří 

Javado sponzoruje studenty
Poslední ročník studia květiny 
a design zahrnuje úkol týkající 
se rostlin v květináčích. Java-
do věnuje sponzorským darem 
rostliny a učí účastníky, jak si je 
objednávat v internetovém ob-
chodě. 

Na výtvory studentů je vždycky 
radost pohledět.

Tiráž
Vydává Javadoplant B.V.
Venus 116
2675 LN  Honselersdijk
Nizozemsko
www.javadoplant.com

Magazín Javado vychází čtyřikrát do 
roka a vydává se v pěti jazycích (an-
glicky, francouzsky, německy, španělsky, 
česky).

Nic z této publikace se nesmí přebírat, 
ať již v jakékoli formě, bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti Javad-
oplant. 

Ačkoli byl obsah tohoto časopisu reali-
zován s největší možnou pečlivostí, nel-
ze vydavatele a jeho pracovníky volat k 
odpovědnosti za případné nepřesnosti.

Všechny produkty jsou k dostání do 
vyprodání zásob. Informujte se u Javad-
oplant o ceně a disponibilitě.

Redakce:
Javadoplant BV, oddělení Marketing
E: marketing@javadoplant.com
Pracovníci redakce: 
Fred Beekenkamp, Michel Heemskerk, 
Tanja van Bijlevelt
Hlavní redaktor:  Gerson Aalbrecht
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Javado 1982 - 2022
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1982 - 2022

V dnešní době je běžné, že vývozce 
dodává velké šarže velkoobchod-
níkům a prodejnám cash & carry. Zah-
radní centra a květinářství nakupují 
rostliny v místním velkoobchodě.

Jako specializovaný dodavatel hrnk-
ových rostlin chtělo jít Javadoplant 
ještě o krok dál: dodávat přímo do 
zahradnických center a květinářství. 

Přesvědčilo pěstitele, aby zboží ne-
posílali na vozík nebo vrstvu, ale na 
krabici. Během několika následujících 
let začalo stále více zahradnických 
center a květinářství objednávat 
přímo od společnosti Javadoplant.

Javado je dodnes známé svou preci-
zně propracovanou logistikou.

Společnost Javado zahájila svou čin-
nost v boxu. Jedná se o prostor pro 
zpracování, který si lze pronajmout 
na květinové burze. Po několika pře-
sunech do větších a větších boxů byl 
na konci 90. let učiněn velký krok.

V roce 1999 se Javado přestěhovalo 
do nového velkého objektu. Díky 
mnohem větší hale na zpracování 
objednávek a prostorným kancelářím 
poskytlo toto stěhování prostor pro 
růst.

javado
=

jaap van dool

“Tehdy se všechno točilo kolem faxu: 
posílání objednávek pěstitelům, 
posílání objednávkových seznamů 
zákazníkům a přijímání objednávek od 
zákazníků.
Všechny objednávky, které přišly 
faxem, se musely do počítače zadávat 
ručně. V neděli večer jsme jeli do kan-
celáře a večer zadávali všechny ob-
jednávky, které přišly během víkendu, 
abychom je mohli v pondělí nakoupit a 
odeslat. Jsem rád, že už to nemusíme 
dělat, ale byla to zvláštní doba.” 

Gerson Aalbrecht, ve společnosti Java-
do od roku 1998

“Ze začátku jsem prodával obrovs-
ké množství begonií, azalek a lilií. 
Můrovec byl jen okrajovým produk-
tem, mnoha lidem se tehdy moc 
nelíbil. Můrovec se však stal nesmírně 
populárním a o několik let později 
se stal nejprodávanějším artiklem. 
V současnosti získaly na popularitě 
zelené rostliny. “ 

Véronique van Wee, ve společnosti 
Javado od roku 1995

Píše se rok 1982. Kim Wild, Don-
na Summer a Dexys Midnight 
Runners útočí na hitparády. E.T. 
Stevena Spielberga a videa s 
předcvičováním Jane Fondové 
mají celosvětový úspěch.

Poté, co Jaap van Dool získal 
několik let zkušeností u link-
ového řidiče a každý týden vozil 
kamiony plné květin a rostlin 
do Paříže a Berlína, chystal 
se uskutečnit svůj sen: založit 
vlastní fi rmu.

Měl vizi. Zatímco vývozce 
běžně obchodoval s květinami 
i rostlinami, on chtěl založit 
společnost specializovanou na 
hrnkové rostliny.

Dne 11. března 1982 byl založen 
Javadoplant.

Jaap van Dool

Peter van Dool,  ve společnosti Javado od roku 1983
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Poté, co Javado začalo zásobovat 
řadu velkých řetězců květinářství a 
zahradních center, nám naše krásné, 
velké prostory začaly být malé. V 
blízkosti květinové burzy vznikla 
nová průmyslová zóna a Javado zde 
jako první nechalo postavit krásnou 
budovu.

Na tomto místě pracujeme s velkým 
potěšením již od roku 2006.

Rok 2011 je také klíčovým rokem v cestě časem společnosti 
Javado. V tom roce jsme se stali součástí skupiny WBE. To 
dává společnosti Javado fi nanční možnosti k dalšímu růstu.

Přibližně ve stejném období se výrazně rozšířil počet týmů v 
jednotlivých zemích a k našim německy a francouzsky mlu-
vícím oddělením přibyly následující týmy: 
- Británie / Irsko 
- Španělsko / Portugalsko
- Česká republika / Slovensko

“Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. 
Prázdná zpracovatelská hala mi připadala 
nekonečně velká a kanceláře mi připadaly neu-
věřitelně krásné. Architektura je něčím zvláštní, 
protože stále máte pocit, že pracujete ve fungl 
nové budově.”

Huib van de Weijer, ve společnosti Javado od 
roku 2004

Evert Thielen (vlevo) přebírá štafetu od 
Jaapa van Doola (vpravo) v roce 2011.

Skupina WBE je jednou z největších obchod-
ních společností s řezanou zelení na světě. 
Kromě pěti poboček specializovaných na 
řezanou zeleň se skupina skládá z vývozce 
květin a rostlin a vývozce rostlin (Javado). 
Společným jmenovatelem skupiny je spo-
lupráce mezi jednotlivými společnostmi.

Další rozšíření týmů v jednotlivých 
zemích, na které se nyní zaměřujeme: 
- Polsko
- Nizozemsko / Belgie
- Chorvatsko / Slovinsko / Maďarsko

V lednu 2019 přistál první časopis 
Javado Magazine ve schránkách našich 
zákazníků.

“Jako nováčci na britském trhu jsme museli tvrdě pracovat, 
abychom se dostali k novým zákazníkům, dokud jsme v roce 
2013 nezískali cenu Chelsea Plant Of The Year s naší rostlinou 
Mahonia Soft Caress. Veletrh Chelsea Flower Show je v Anglii 
pojmem. Naráz jsme se stali známým jménem na trhu. Když 
jsme následně získali toto prestižní ocenění i v letech 2014 a 
2015, nikdo nás nemohl ignorovat. To nám velmi pomohlo.”

Michel Heemskerk, ve společnosti Javado od roku 2011
2017 2018 2019 2020 2021
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Milý dárek...

Hemionitis arifolia ‘Red Heart’

• Každá rostlina má jeden 
červený list se třpytkami

• Včetně keramického květináče
• Dodává se ve výstavní krabici

408688

Azalea AzajoyAzalea Azajoy
Tato kráska je odpovědí na nejčastější dotaz spotřebitelů v 
poštovní schránce společnosti Hortinno, a sice: “Mohu svou 
pokojovou azalku následně vysadit ven?“ Protože azalka 
domácí nesnese mráz, odpověď zněla: “Ne”. S Azajoy® je to 
však možné: nejprve si užijte kvetení v interiéru a poté azal-
ku zasaďte venku do květináče na terase nebo do země.

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia
ø13cm | 390980

Azalea sims. Hortinno Azajoy® white
ø13cm | 390781

         > 07/03/2022         > 07/03/2022

Objednejte ještě dnes

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsiaAzalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia

Azalea sims. Hortinno Azajoy® white

Azalea sims. Hortinno Azajoy® dark fuchsia

Novinky
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Také se tak těšíte na jaro?
Objednejte si populární produkty předem již nyní
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Valentýn

398757
398731

398741

398734

398744

398761

409116

409668

407345

391529

408484

404496
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398768

398765

409115

376200

408496

398721

408637

408478359507
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Valentýn

409004

408471 409114

408527

408533

408479

403439

408361

408526

405744

408639

409004

409114
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404806

404772

392164

404863

404912

404909

392136

395367

405603

409589

409587

409590

405594

409588

373882



Narcissus MilenaNarcissus Milena
Jasně žluté dvojité květy na pevných stoncích. Milena má 
přitažlivou, sladkou vůni. Krásný narcis k výsadbě do kvě-
tináčů nebo na zahradu. Tip: květiny jsou také vhodné do 
vázy.

Narcissus Yellow Ocean
ø12cm | 403409

         > 14/02/2022         > 14/02/2022

Narcissus Yellow OceanNarcissus Yellow Ocean
Narcis Yellow Ocean je velmi podobný slavnému Narcisu 
Tête-à-Tête. Rozdíl je v tom, že květy Yellow Ocean jsou 
mnohem bohatší. S přibližně 36 květy v květináči o velikosti 
9 cm snadno vytvoříte oceán barev.

Narcissus Yellow Ocean
ø9cm | 403408

         > 14/02/2022         > 14/02/2022

Novinky

Novinky

Reserveer nu!

Reserveer nu!

Objednejte ještě dnes

Objednejte ještě dnes
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Nepeta Cat’s Pyjama’sNepeta Cat’s Pyjama’s
Šanta je známá tím, že kvete velmi dlouho a bohatě. Cat’s Py-
jama‘s® zazáří i na zahradě jako půdopokryvná nebo okrajová 
rostlina.

• Tato odrůda zůstává velmi kompaktní při výšce 30 až 40 cm. 
• Cat’s Pyjama‘s ® kvete od hlavy až k patě, tedy přímo od 

země.
• Květy, které lákají motýly a včely, jsou na 

elegantních tmavých stoncích.

Nepeta Cat’s Pyjama’s®
ø15cm | 409355

         > 11/04/2022         > 11/04/2022

Salvia Purple SpringSalvia Purple Spring
Zvláštností šalvěje Purple Spring je, že přirozeně začíná 
kvést velmi brzy. 

• Nejdříve kvetoucí šalvěj na trhu.
• Tmavě fi alové květy
• Dosahuje výšky 30 až 40 cm a během kvetení zůstává 

vzpřímená.
• Po odříznutí prvních květů dále kvete až do 

září.

Salvia Purple Spring
ø17cm | 409677

         > 28/03/2022         > 28/03/2022

Novinky

Novinky

Reserveer nu!

Reserveer nu!Objednejte ještě dnes

Objednejte ještě dnes
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Reportáž o pěstění

Pěstírna
de Fruithof

Wim Kersten
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Možná jste už slyšeli o společnosti “de Fruithof”, protože 
v nabídce našeho internetového obchodu máme pro to-
hoto pěstitele samostatnou volbu. Školka se specializuje 
na ovocné stromy a rostliny pro zahradní centra. Majitel 
o sobě žertem říká, že je ovocný maniak. Ve školce jsem 
dostal odpolední lekci o ovocných stromech, stačilo mi 
položit jedinou otázku: Kdo je Wim Kersten?

„Je mi 51 let, jsem ženatý a mám dva syny a dceru. Když 
jsem začal pracovat, dostal jsem se do společnosti, která 
pěstuje ovocné stromy pro ovocnáře. Malá část sazenic 
se prodávala do zahradnických center, ale jejich kvalita 
se nedala srovnávat s kvalitou, která se dostávala k ovoc-
nářům. To jsem považoval za nedostatek. Spotřebitel má 
rovněž nárok na kvalitní ovocný strom. V roce 1999 jsem 
založil společnost “De Fruithof” a podařilo se mi uskutečnit 
mou vizi spotřebitelského trhu.“

Průkopník v kvalitě a prezentaci
„Kromě špatné kvality ovocných stromů mi tehdy byly tr-
nem v oku i malé etikety s minimem informací. Mým koníč-
kem je fotografování, a tak jsem vyfotografoval všechny 
květy a plody svých odrůd a vypracoval dokonalou etiketu. 
Tato etiketa byla mnohem větší než obvykle a obsahovala 
rozsáhlé informace ve čtyřech jazycích. 

Když byl výrobek včetně etikety připraven k uvedení na 
trh, zajel jsem do dobrého zahradnického centra v okolí. 
Ukázal jsem jim své krásné stromy a nákupčí byl nadšený, 
dokud se neukázalo, že cena je o něco vyšší. Netroufal 
se odebírat mé stromy a zvýšit cenu pro spotřebitele. Řekl 
jsem: ‚Nechám vám tady 50 kusů, jen si je vyzkouším za 
dražší cenu a za tři týdny si přijdu vyzvednout, co se nepro-
dalo.‘ Prodaly se všechny stromy a potvrdilo se mé tušení, 
že s dobrou kvalitou a prezentací je možné hodně.

V roce 2001 jsem měl produkci a prezentaci tam, kde jsem 
chtěl, a koncept fungoval velmi dobře. OIbchody kvetly. 
Náš sortiment se skládal z velkého ovoce (jablka, hrušky, 

broskve atd.) a drobného ovoce (ostružiny, maliny atd.), 
stejně jako je tomu nyní. Holandská zahradní centra byla 
nadšená. Všiml jsem si, že dobrá prezentace je důležitější, 
než jsem si původně myslel, a dalším krokem bylo drobné 
ovoce doslova přenést na vyšší úroveň. Pokud je v zah-
radním centru umístíte nikoli na zem, ale na stůl s krásnou 
etiketou ve výšce očí, prodej prudce vzroste.“

Kouzlení s tokem mízy
„Lidé se neustále mění. Před lety bylo výhodou, když jste 
měli na pultech obchodů velké ovocné stromy s dlouhými 
větvemi. V dnešní době se lidé stromů bojí. Teprve když 
je ujistíte, že jde o zakrslé stromky, odváží se je koupit. 
Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak si vyrobit ovocné 
stromy. Vše je o toku mízy. Pokud proud mízy snadno a 
rychle dosáhne koruny, strom investuje do vegetativního 
růstu, tj. větve rychle rostou a téměř netvoří plody. Jakmi-
le se tok mízy přiškrtí, růst se stává generativním. Jinými 
slovy, strom místo toho, aby rostl, plodí.
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Začali jsme se tedy zabývat ideálním ovocným stromem, 
který zůstává kompaktní. Nejdůležitějším faktorem je pod-
nož. Příliš dlouhá a silná podnož přivádí do koruny příliš 
mnoho mízy. Pro naše zakrslé stromy používáme 20 cm 
dlouhé podnože, z nichž 15 cm je zasazeno pod zemí. 
Očka se k podnoži připevňují okulací. [Viz rámeček] Tím se 
na bázi stromu vytvoří malý esovitý oblouk, přiškrtí se tok 
mízy a získáte kompaktní strom se spoustou plodů.“

Zázračný strom
„Ovoce je pro mě opravdu vášeň a společně s dalšími 
‚ovocnými maniaky‘ pořádáme nejrůznější setkání a analy-
zujeme mnoho ovocných odrůd. To mě pravidelně přivádí 
k novým odrůdám a nápadům, kterými můžeme vylepšit 
náš sortiment. Občas narazíte na něco, co je opravdu su-
per, s čím se dá pokračovat. Tak vznikl husarský kousek 
naší společnosti: Wonder Tree.

Wonder Tree má silnou a dlouhou podnož. Člověk by řekl, 
že proudy mízy stoupají vzhůru, ale nic není vzdálenější 
pravdě. Wonder Tree zůstává kompaktní, a navíc plodí 
hodně ovoce. Myslím, že je to ideální ovocný strom pro 
dnešního spotřebitele. 

Jak je to možné? Napovím vám, ale tajný recept samozře-

jmě neprozradím. Podnož je zvláštní tím, že od přírody ros-
te slabě. Posílá mízu pomalu vzhůru. Můžeme tedy použít 
podnož o délce 80 cm a místo očkování na ni roubovat. 
Spotřebitel tak získá rovný nepokroucený kmen a super 
strom, který dorůstá do výšky 2 metrů, tedy ideální výšky 
pro sklizeň.

Aby byl příběh Wonder Tree úplný, vyrábíme ho pouze z 
těch nejlepších ovocných druhů: 5 nejlepších jabloní, 3 
nejlepší hrušní, 5 nejlepších třešní a 3 nejlepších švestek. 
S Wonder Tree získáte chutné ovoce a strom, který není 
náročný na údržbu.“

Budoucnost
„Vyvinuli jsme prodejní moduly pro zahradní centra. S těmi-
to doplňky máte praktickou prezentaci, která spotřebiteli 
poskytuje přehled. Zákazník potřebuje mít jasno, aby se 
odhodlal k nákupu. Témata jsou ‚City Gardening‘ a ‚Won-
der Tree‘. V severozápadní Evropě již máme řadu zahrad-
ních center s našimi moduly. V budoucnu bychom chtěli být 
schopni dodávat náš sortiment i do zbytku Evropy. Právě 
se nám podařilo zakoupit další pozemky v našem soused-
ství, což nám umožní ještě více rozšířit naši výrobu.

Již nyní dáváme zákazníkům společnosti Javado možnost 
seznámit se s Wonder Tree prostřednictvím registrace. 
Nyní je nabídka ještě omezená, v budoucnu se stane 
novým standardem v pěstování ovocných stromů u nás.“

Co je to okulace?
U růží a ovocných stromů se osvědčilo vyříznout očko 
(pupen) z požadovaného kultivaru a umístit ho pod 
kůru podnože.

Očko se z větve vyřízne opatrně, nesmí se řezat ani 
příliš hluboko, ani příliš mělce.

Do kůry podnože se nožem vyřízne tvar písmene T. 
Kůra se uvolní a rozevře. Do vzniklého otvoru se vloží 
očko a kůra se zaváže.

Podnož se seřízne nad očkováním. 

Zvláštností ovocných stromů je, že okulaci lze 
provádět pouze v srpnu, protože pouze v této době 
lze kůru ze stromu uvolnit.

Wonder Tree se dodává s praktickým uchem pro přenášení
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Pěstování ovocných stromů probíhá ve dvou fázích

Fáze 1
Podnož opatřená roubem se zasadí do půdy. Štěp 
zde sroste s kmenem, vytvoří se dobrý kořenový 
systém a štěp sílí a větví se. Po roce v půdě se mladé 
ovocné stromky vykopou. Wim jim říká “housky k 
dopékání”. Je čas na fázi 2, dopečení.

Fáze 2
Přibližně na přelomu listopadu a prosince se vy-
kopané ovocné stromky zasadí do květináčů a umístí 
do kontejnerových polí ve školce. Jsou to krásné 
malé stromky, které v květináčích stále rostou. Lze je 
distribuovat od června daného roku do května roku 
následujícího.

WONDER TREE NA ZÁKLADĚ REGISTRACE:

Zajímá vás také krásná kolekce Wonder Tree? Pak si 
pospěšte.

Jak to funguje?

1. Internetový obchod: koncepty pěstitelé/ / De Fruithof
2. Vyberte den odjezdu v týdnu 10 (7/3 - 11/3) a/nebo 
    týdnu 12 (21/3 - 25/3)
3. Přejděte na lupu a zadejte ‘wonder’.
4. Objednávejte po Mix CC (25x1)

Objednávka do 21. února 2022

Plakát A3 obdržíte zdarma

Buďte rychlí, k dispozici do vyprodání zásob

Na začátku zimy jsou ovocné stromky připraveny k vyjmutí z půdy a vysazení do 
školky

Prodejní moduly jsou k dispozici v různých velikostech

Sortiment zahrnuje mnoho specialit, například Prunus persica “Ice Peach” a 
Vaccinium “Pink Lemonade”

Časy objednání pro De Fruithof v našem internet-
ovém obchodě
Objednávky podávejte do pátku do 12 hodin pro 
doručení následující týden.

Ø 24cm
↑ 160cm
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Produkt

Být středem pozornosti
s nejlepšími druhy

KALOKVĚTU
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Jedno je nám jasné: kalokvět 
(Agapanthus) se spoustě lidí moc 
líbí. A nechápejte je špatně, kalok-
vět hrdě vystavuje své nádherné 
květy nad statnou kyticí listů jako 
ohňostroj nad městem. 

Po mnoha letech šlechtění přichá-
zejí na trh krásné odrůdy s nebý-
valou intenzitou kvetení. A to je 
dobrá zpráva. Tím se výrazně prod-
louží období kvetení kalokvětu. V 
zahradním centru se tak letos bude 
moci radovat nejeden zahrádkář. 

Před sezónou jsme vše přehledně 
uspořádali.

Co kalokvět potřebuje?
Pokud si chcete bez obav užívat měsíce kvetení, splňte tyto dvě podmínky:
• Kalokvět umístěte na místo s dostatkem slunečního světla. 
• Zajistěte půdu pro pěstování v květináčích s dobrou drenáží.

Kalokvět nemá rád mokré kořeny. Dbejte na to, aby byla půda dobře odvodněná, a to jak na okraji záhonu, tak v 
květináči na terase. V květináči je velmi důležité, aby byl na dně otvor, kterým může odtékat přebytečná voda.

Agapanthus Amourette Superb
(neopadavý)

Tlusté stonky, velká poupata a velké květy dělají z tohoto druhu Amourette® 
Superb něco výjimečného. Tato odrůda navíc vytváří mnoho květů.

Agapanthus Blue Thunder
(neopadavý)

Nová odrůda. Květy Blue Thunder mají krásnou tmavě 
modrou barvu. Rostlina zůstává poměrně kompaktní, měří 

asi 50 cm.  
  

(neopadavý)

Tlusté stonky, velká poupata a velké květy dělají z tohoto druhu Amourette® 
Superb něco výjimečného. Tato odrůda navíc vytváří mnoho květů.
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Přezimování | neopadavé a opadavé rostliny
Existují druhy, které v zimě ztrácejí listy, a druhy, které si je ponechávají po celý rok. Pokud hledáte kalokvět pro 
výsadbu do zahrady nebo na okraj záhonu, je vhodnější použít opadavé druhy. Neopadavé odrůdy se ideálně hodí 
do květináčů na balkon nebo terasu.

Upozornění: v oblastech s chladnými zimami (mrazy pod -5 °C) potřebují kalokvěty, jak neopadavé, tak opadavé, 
pomoc při přezimování. Neopadavý kalokvět umístěte do zimní zahrady nebo skleníku s dostatkem světla. Opadavý 
kalokvět má období vegetačního klidu, a proto v zimě nepotřebuje světlo. Může tedy přezimovat i v kůlně.
Ideální teplota pro přezimování je 2 °C až 8 °C. Kalokvět přeneste dovnitř až po prvních nočních mrazících. To pod-
poruje tvorbu nových pupenů pro příští sezónu.
Opadavé kalokvěty na okraji záhonu můžete chránit přikrývkou ze slámy nebo listí.

Agapanthus Brilliant Blue
(neopadavý)

Nová odrůda. Vizitkou odrůdy Brilliant Blue je, že vytváří velké množství květů. 
Dost na to, abyste udělali radost motýlům a včelám a také abyste se sami 
potěšili několika květy ve váze.

Agapanthus Bluety + Agapanthus Whitney
(neopadavý)

Kalokvět Bluety má světle modré květy s tmavě modrým pruhem. Ka-
lokvět Whitney má svěží bílé květy. Tyto hybridy mají silné stonky 

a dobré průběžné kvetení.

Agapanthus Bluety + Agapanthus Whitney
(neopadavý)

Kalokvět Bluety má světle modré květy s tmavě modrým pruhem. Ka-

Agapanthus Charlotte
(neopadavý)

Tento kompaktní kalokvět má fi alově modré květy s tmavě modrým pruhem. 
Šarlota je trvale kvetoucí rostlina, kterou si můžete užívat od dubna do 
listopadu.

lokvět Whitney má svěží bílé květy. Tyto hybridy mají silné stonky 
a dobré průběžné kvetení.
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Agapanthus Ever Sapphire
(neopadavý)

Nová odrůda. Velké, tmavě modré květy jsou pastvou pro 
oči. Ever Sapphire začíná kvést na začátku sezóny a kvete 
až do podzimu.

Agapanthus Ever White
(neopadavý)

Nová odrůda. Kalokvět Ever White má 
zářivě bílé květy.  Ever White začíná kvést 

brzy v sezóně a kvete až do podzimu.

Tento kalokvět získal během testování v 
zahradách Wisley ocenění “RHS Award of 

Garden Merit”.

Agapanthus Happy Blue
(neopadavý)

Kalokvět Happy Blue má úzké listy a světle modré květy s tmavě 
modrým pruhem, které kvetou na stoncích dlouhých 60–70 cm. 

Agapanthus Northern Star
(opadavý)

Nová odrůda. Tmavě modrá barva Northern Star je nápadná. Pokud 
hledáte kalokvět pro výsadbu na okraj záhonu, je to dobrá volba.

Tento kalokvět získal během testování v zahradách Wisley ocenění 
“RHS Award of Garden Merit”.

Agapanthus Fireworks
(neopadavý)
Fireworks je první opakovaně kvetoucí stálezelený dvouba-
revný kalokvět na světě. Okolíky jsou velmi velké.

Fireworks získal ocenění “RHS Award of Garden Merit” a 
třetí místo na Chelsea Flower Show 2019.

Exklusivní volba společnosti Javado
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Agapanthus Poppin Purple
(neopadavý)

Nová odrůda. Poppin Purple vytváří během období kvetení mnoho květů. Tyto 
květy mají krásnou fi alovou barvu. Tato odrůda má silný růst. Vřele doporučuje-
me do velkých květináčů na terase.

Agapanthus Poppin Star
(neopadavý)

Nová odrůda. Poppin Star se na trhu 
objevuje ve velmi omezeném množství. 
Dvoubarevné květy jsou potěšením pro 

oko. Poppin Star je silná odrůda, která je 
odolná vůči chorobám a také dobře snáší 

sucho.

Agapanthus Poppin Midnight
(neopadavý)

Nová odrůda. Tento velmi tmavě modrý 
kalokvět se na trhu vyskytuje ve velmi 
omezeném množství.

Agapanthus Summer Love
(neopadavý)

Je to nízká, bohatě kvetoucí rostlina s bujnými listy. Summer Love může kvést 
od dubna do zámrazu. Nové květní stonky se vyvíjejí po celé léto. K dispozici s 

modrými a bílými květy.

Agapanthus Twister
(opadavý)

Této opadavé odrůdě se velmi dobře daří v květináči na tera-
se nebo ve volné půdě. Rostlina bohatě kvete a její květy, které 
přecházejí z modré do jasně bílé, jsou obzvláště atraktivní.

Exklusivní volba společnosti Javado
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Agapanthus FireworksAgapanthus Fireworks
Tento speciální kalokvět je skutečným přínosem pro zah-
radu a terasu. Velké trsy modrých a bílých květů přinášejí 
intenzivní zážitek. 

Rezervujte si tyto krásky včas!

Agapanthus Fireworks
ø23cm | 409678

         > 04/04/2022         > 04/04/2022

Agapanthus Poppin PurpleAgapanthus Poppin Purple
Agapanthus Poppin Purple vytváří záplavu květů v krásné 
fi alové barvě.

Rezervujte si tyto krásky včas!

Agapanthus Poppin Purple
ø19cm | 409679

         > 04/04/2022         > 04/04/2022

Novinky

Reserveer nu!

Reserveer nu!

Novinky

Objednejte ještě dnes

Objednejte ještě dnes
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VELETRH V AALSMEERU
Pojďte se k nám přidat
Na začátku listopadu se Aalsmeer na tři dny stal centrem mezinárodního zahradnického 
světa. Mnoho pěstitelů, šlechtitelů a fi rem specializujících se na keramiku a dekorace pro 
zahradnictví si zajistilo stánek na tomto oblíbeném veletrhu.

Každý návštěvník si odnesl své vlastní dojmy a zážitky. Pojďme sledovat jednu z mnoha 
dějových linií, přidáte se?

Veletrh se otevírá v devět hodin, ale 
já jsem tam o čtvrt hodiny dříve, takže 
mohu jít rovnou na výstaviště. Začínám 
v hale u šlechtitelů. Anthura vypráví o 
nových odrůdách můrovců, které jsou 
vyvinuty pro pěstování v květináči o 
průměru 7 cm. Navzdory 
malé velikosti květináče 
jsou to vzrostlé, kompakt-
ní rostliny s velkými květy 
v různých barvách. 
Velmi zajímavé. Řada 
těchto druhů je již na trhu 
pod názvem “Optifriends”.
Novinkou je také krásný druh Zygop-
etalum ‘Impasto Blue’, který bude 

brzy uveden 
na trh.

U šlechtitele Floricultura mi připadá 
velmi zajímavý můrovec ‘Grand 
Dessert’. Tato odrůda má velké bílé 
květy a je přirozeně velmi kompaktní. 
Tato odrůda je již k dispozici v malém 
množství u pěstitele pod značkou 
“Your Natural Orchid”. A co tento 
“Venetian Carnaval” v krásných pas-
telových bar-
vách se spe-
ciálním tvarem 
připomínajícím 
rty?

V rozhovoru 
s jedním z 
našich dáns-
kých dodava-
telů, známým 
pod značkou 
Botanic Lab, 
jsem se do-
zvěděl, že si 

všechny ty krásné kombinace rostlin 
v květináčích navrhují sami. Sledují 
nejnovější trendy. Říká mi, že dodávky 
keramiky mají velké zpoždění a že 
dochází k velkému nárůstu cen. Toto 
téma se dnes bude často vracet.

Takový zá-
bavný, nový 
koncept!  Tři 
mini kaktusy v 
terakotovém 
květináči v 
pěkné kra-
bičce. Děti 
mají za úkol vytvořit krásnou kresbu a 
podělit se o ni na doprovodné webové 
stránce.

Lavandula ‘BeeZee’TM je nový typ 
levandule lékařské. Po rozhovoru s 
jedním z našich pěstitelů trvalek jsem 
se dozvěděl, že jsou touto odrůdou 
nadšeni. Tuto levanduli mají v několika 
velikostech květináčů, a dokonce ve 
čtyřech barvách květů. Tato levan-
dule roste pomalu, je velmi čistá a 
necitlivá na plísně a bakterie. Začnou 
se dodávat ve 14. týdnu. To je dobré 
nepouštět ze zřetele.

Když jsem se sháněl po šálku kávy, 
oslovil mě pěstitel ze skupiny Air So 

Pure. Chtěl nám říct, jak moc si váží 
času a energie, které jsme do jejich 
značky vložili. Po zveřejnění samo-
statné sekce v našem internetovém 
obchodě a článku v časopise se počet 
objednávek Javado výrazně zvýšil. To 
mě velmi těší.

U stánku “Eden Collection” je rušno. 
Jejich nabídka atraktivních zelených 
pokojových 
rostlin se 
neustále vyvíjí. 
Společně s 
pěstitelem pro-
jdeme všechny 
nové rostliny. 
Je jich příliš 
mnoho na to, 
abychom je 
zde uváděli. Nejvíce mě zaujala Calat-
hea ‘Silver Plated’. Ve skutečnosti je 
ještě krásnější než na fotografi i. 

Mezitím začíná být na veletrhu pořád-
ně rušno, což je dobrá zpráva pro 
všechny vystavovatele. Slyším útržky 
rozhovorů v mnoha různých jazycích. 
Zatímco dříve se nejčastěji fotografo-
valy nejkrásnější orchideje, nyní jsou 

to především 
zvláštní rost-
liny městské 
džungle, jako 
je tato zvláštní 
alokázie.

průměru 7 cm. Navzdory 
malé velikosti květináče 
jsou to vzrostlé, kompakt-
ní rostliny s velkými květy 

těchto druhů je již na trhu 
“Optifriends”.

fotografi e: Royal FloraHolland
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Trade Fair Aalsmeer
3.-5. listopadu 2021
643 vystavovatelů
Royal Flora Holland, Aalsmeer
Nizozemí

Teď už jsou dvě hodiny odpoledne a já 
bych si rád dal něco k jídlu. Shodou ok-
olností potkávám své kolegy z Javado 
England spolu s jejich anglickými zákazníky. 
Jdeme se společně naobědvat. Je velmi 
příjemné po dlouhé době opět mluvit se 
zákazníky.

Po obědě potřebuji přes půldruhé hodiny 
na prohlídku zbývajících stánků. Mluvím 
s naším pěstitelem skleníkových rostlin 
značky Plantanious. Chystají se znovu 
spustit celý program. Společně s naším 
nákupčím nyní pracují na umístění celého 
sortimentu do internetového obchodu. Mají 
další skvělou inovaci: všechny jejich odrůdy 
budou mít na etiketě QR kód pro spotřebi-
tele. Můžete se podívat na video, ve kterém 
tito mladí nadšení pěstitelé sami vysvětlují, 
jak se o rostlinu starat.

Na konci odpoledne začínám cítit nohy a 
hlas mám z toho všeho mluvení ochraptělý. 
S taškou plnou prospektů a telefonem 
plným fotek jdu k východu.  A hezké je, že 
pokud mi v pátek zbude čas, prostě půjdu 
znovu.

Tephrocactus geometricus

Alocasia Green Shield

Mandavilla Sundaville Flamingo Pink

Magnolia Meganolia
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Reportáž o pěstění

Pěstírna 
Van der Burg

Freek Wesstein
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Pěstírna Van der Burg pěstuje pouze jeden druh rostli-
ny: aloe vera. Ale nenechte se mýlit, o této zvláštní rost-
lině a o této velmi zvláštní firmě je toho hodně co říct! 
Například, že se jedná patrně o nejmladší společnost v 
Nizozemsku. Můžete si to přečíst v tomto inspirativním 
rozhovoru s Freekem Wessteinem.

Proč se specializujete na aloe vera?
„Před několika lety jsme ve firmě změnili kurz. Zpočátku 
jsme pěstovali různé rostliny včetně aloe vera. Bylo to dost 
hektické a potřebovali jsme se soustředit. Ze všech našich 
výpěstků pro mě vynikla aloe vera. Už tehdy jsem viděl, že 
trh se zelenými pokojovými rostlinami roste a že se s tou-
to malou rostlinou děje něco zvláštního. Pravidelně jsme 
dostávali e-maily a telefonáty od spotřebitelů, kteří zjistili, 
kdo jsme, když se podívali na etiketu. Chtěli vědět, zda mo-
hou jíst rostlinný gel a používat jej jako mast. Nikdy jsme 
od spotřebitele neobdrželi dotaz na nějakou jinou rostlinu.
Projel jsem celý svět, abych zjistil, co je vlastně možné s 
aloí vera dělat, a rozhodli jsme se na ni zcela specializovat.  
Současně jsme také znovuobjevili naši firmu.“

Co přesně tím myslíte?
„Nebudete tomu věřit, ale průměrný věk je tu šestnáct let. 
Sám jsem přišel do pěstírny pracovat jako školák. Když mi 
bylo osmnáct, měl jsem už mnoho povinností a zároveň 
značnou míru svobody. Přeju ostatním mladým lidem také 
takovou jedinečnou zkušenost. Nyní provozujeme celou 
pěstírnu se studenty a mladými lidmi. Od řízkování až po 
přípravu objednávek, ale také plánování personálu, mar-
keting a fakturaci. Jak je to možné? Popsali jsme všechny 
procesy. Při správné přípravě a dodržování jasných pro-
tokolů každý přesně ví, co má dělat. Přijdete například na 
pár hodin do práce jako učeň, pak vám řeknou, co se od 
vás očekává, a vy se do toho můžete pustit. Máme systém 
odměn, který vám umožní růst ve společnosti. Považujeme 
za důležité, aby atmosféra byla dobrá, a proto se každému 
věnujeme. S přibližně 50 žáky a studenty je to pořádná 
výzva. Sami říkají, že je velmi příjemné pracovat jen s lidmi 

jejich věku. V regionu jsme se stali známou firmou a ještě 
nikdy jsme nemuseli hledat lidi přes inzerát.“

Co je na aloe vera tak zvláštního?
„Je toho téměř příliš mnoho na to, aby se to dalo vyjme-
novat všechno. Tuto prastarou rostlinu je například téměř 
nemožné zabít a obsahuje prospěšné látky, které nebyly 
nalezeny v žádné jiné rostlině. V kosmetickém průmyslu 
existuje nespočet výrobků s gelem z aloe vera, ale čistý 
gel je těžké sehnat. A přitom není nic lepšího než čistý 
gel.  Je to opravdu zázračný lék, zejména pro vaši pleť a 
vlasy. Brzy vám ukážu, jak gel sklízet, abyste si to mohli 
vyzkoušet na vlastní kůži. 

Naše rostliny pěstujeme bez chemických látek, takže po-
kud máte aloe vera v našem charakteristickém zeleném 
květináči, můžete se bez obav pustit do práce.“ 



Na tu ukázku jsem zvědavý!
„Aloe vera vyrůstá ze středu, takže vnější list odstraním. S 
tímto listem mohu udělat dvě věci. Buď mohu každý den 
odříznout část listu a použít jeho gel. Nebo můžu celý list 
rozříznout, lžičkou vyjmout všechen gel a uchovat ho ve 
sklenici. Když dostanete všechen gel ven, ucítíte, že se jed-
ná o pevnou hmotu. Nejlepší je dát ji na několik sekund 
do mixéru nebo ji rozšlehat ručním šlehačem, pak se z ní 
stane pěkná tekutá hmota. Zkuste si jím potřít ruce. Jaký 
je to pocit?“

Zpočátku vypadá jako lepkavý gel, ale okamžitě se vstře-
bává. To jsem nečekal. Během několika sekund se již 
vstřebává do pokožky. Ano, je to skvělý pocit. A můžete 
ho použít i na vlasy?
„Ano, je to tak. Budete po něm mít velmi jemné a lesklé 
vlasy. Do vlasů nanesete hrst gelu a necháte ho čtvrt ho-
diny působit, poté ho můžete opláchnout teplou vodou.“

Jak se vyvíjí prodej vašich rostlin?
„V roce 2020 se poptávka enormně zvýšila. Samozřejmě 
reagujeme na zvýšenou potřebu ekologického životního a 
pracovního prostředí. Kromě toho však stále více lidí obje-
vuje pečující účinek gelu. Myjeme si ruce mnohem častěji. 
Pokožka potřebuje trochu více péče a čistý gel z aloe vera 
je ideálním prostředkem. 

Gel nabízí řešení nejen pro suchou pleť, ale také pro kožní 
onemocnění, jako jsou ekzémy a růžovka. Nejmenší cévy v 
našem těle, tzv. kapiláry, přenášejí kyslík a živiny do našich 
buněk. Mohou se ucpat a ztratit svou funkci. Skvělé je, že 
gel z aloe vera tyto kapiláry o 35 % rozšiřuje. Cévy jsou 
lépe zásobeny krví, rychleji se zotavují a lépe detoxikují.“

Máte nějaké tipy, jak zvýšit prodej aloe vera na prodejně?
„Zásobujeme velký řetězec zahradních center v Nizozems-
ku. Sdílejí s námi údaje o prodeji našich výrobků a ukazují, 
že prodej ve městech je proporcionálně mnohem vyšší než 
ve zbytku země. V zahradnických centrech ve městech si 
aloe vera často kupují lidé, kteří pocházejí z jiné kultury. 
Mimo Evropu je mnohem známější, že tato rostlina není jen 
krásnou okrasnou rostlinou. Jak příjemné je občas sklidit 

nějaký ten list? Zahradní centra by možná mohla zpros-
tředkovat příběh rostliny, například předváděním záka-
zníkům.

V zahradním centru je třeba věnovat pozornost tomu, aby 
nedocházelo k praskání listů. Rostlina je v nejlepší kondi-
ci, když má listy plné vláhy. Pak je rostlina krásně plná a 
svěže zelená. Takto tedy rostliny nejraději dodáváme. V tu 
chvíli se však listy velmi snadno odlomí. Rostlině to nevadí, 
ale spotřebitel by samozřejmě dal přednost nepolámané 
rostlině. Proto je ukládejte opatrně, ne moc blízko vedle 
sebe.  

Naše rostliny mají vynikající trvanlivost. I bez péče vypadají 
krásně po celé týdny.“

Ve skleníku je docela chladno, nepotřebují rostliny k 
růstu teplo?
„Věděli jste, že tyto aloe snášejí teploty od 5oC do 40oC? 
Máte pravdu, že bychom je mohli pěstovat mnohem ry-
chleji při vysokých teplotách, velkém množství vody a 
světla. To však neprospívá kvalitě výrobku. Pěstujeme je 
výjimečně pomalu. Díky tomu jsou rostliny velmi odolné a 
koncentrace účinných látek v gelu je vyšší.
Navíc je mnohem udržitelnější pohybovat se s ročními 
obdobími než proti nim. Proto je tu v zimě chladno.“

Aloë barbadensis miller
Aloe vera, kterou pěstuje společnost Kwekerij Van der 
Burg, je Aloe barbadensis miller. Tento druh obsahuje 
nejvíce bioaktivních a léčivých látek a je nejléčivějším 
druhem svého druhu.
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Velbloud mezi rostlinami
Aloe vera lze umístit na světlé místo. Přímé sluneční 
světlo není problém.

Kdy rostlina potřebuje vodu, poznáte podle listů. Když se 
barva změní ze zelené na červenou, je čas na pořádný 
doušek. Počkejte, až bude rostlina vodu skutečně potře-
bovat, což může v zimě trvat i několik týdnů. 

Aloe vera může zemřít, když ji příliš zaléváte. Právě teh-
dy začnou listy vadnout. 

Tak ať nasává vodu jako velbloud, pak s ní dlouho 
vydrží.

Aloe vera od společnosti 
Pěstírna Van der Burg 
poznáte podle zeleného 
květináče a čtvercové 
etikety. K dispozici je také 
s keramickou nádobou. 

Plakát A4 aloe vera
V reakci na tuto zprávu pěstitelů jsme vytvořili 

plakát, který vypráví příběh o aloe vera od Van 
der Burga. 

409593
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Barvy 
roku 2022 pozitivní

Svěží 
&

Uklidňující a radostné barvy
Vytvořte si doma zářivé a inspirativní prostředí se svěžími 
barvami roku 2022. Základem je vzdušná modrá, která 
evokuje závan čerstvého vzduchu. V kombinaci s optimis-
tickými tóny, jako je růžová, broskvová a žlutá, vytvoříte 
živý prostor, kde se dá příjemně žít, relaxovat nebo pra-
covat. 

Velmi uklidňující je také zelená barva, která je botanickým 
ekvivalentem nebesky modré základní barvy. 



Vzdušným bar-
vám roku 2022 odpoví-

dají vzdušné rostliny. 
Kupříkladu rostliny s 

otevřenou strukturou, 
které vrhají na stěnu 
jemné stíny.

pozitivní

Vzdušným bar-
vám roku 2022 odpoví-

dají vzdušné rostliny. 
Kupříkladu rostliny s 

otevřenou strukturou, 
které vrhají na stěnu 
jemné stíny.jemné stíny.

fotografi e: AkzoNobelfotografi e: AkzoNobel
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Collection by Javado

Využijte krásné série rostlin ve stylové keramice. Tuto 
kolekci exkluzivně prodává společnost Javado. 
Vybraná keramika je pozoruhodně kvalitní. Skvrny v 
kombinaci s pastelovými barvami dokonale zapadají do 
nejnovějšího trendu. Hravé nožky květináče “Crus” a sty-
lová noha květináče “Suas” se velmi pěkně doplňují. 
S touto sérií dodáte svému domovu veselý akcent, aniž 
by byl přehnaný. Tato kolekce se proto hodí k různým 
stylům bydlení.

Collection by Javado snadno najdete 
v našem internetovém obchodě 

32 Javado magazine



409179 409178

409163 409162

409183

409180

409181

409165 409166 409164

Javado magazine 33



Collection by Javado

409168 409167

409177 409176

409182

409160

409161

409159

Doplňková nabídka
Tyto vtipné malé vázy se velmi dobře hodí k této kolekci 
Javado a lze je snadno objednat společně s kolekcí.
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Udržujte si přehled o nejnovějších a nejlepších 
rostlinách pro sběratele. V této aktualizaci Ur-
ban Botanic Update naleznete informace o 
zvláštních rostlinách, které můžeme pravidel-
ně nabízet z našich zásob.ně nabízet z našich zásob.

Urban Botanic
Update

Alocasia nobilis

Alocasia Hilo 
Beauty

Alocasia Green 
Shield

Calathea Fusion Yellow

Begonia Silver Jewel

Begonia
cleopatrae

Begonia amphioxus

Epipremnum pinnatum
Cebu Blue



Agave White Rhino

Begonia
cleopatrae

Ficus schrijveriana

Peperomia sarcophylla

Schismatoglottis wallichii

Monstera dubia

Streptocarpus Pretty Turtle

Philodendron Pink Princess 
Marble

Philodendron 
Paraiso Verde
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Expo

Jednou za deset let se celý svět sejde, aby ochutnal, při-
voněl si, osahal a potěšil se zelení, protože právě tehdy 
se otevírají brány světové zahradnické výstavy “Floriade”. 
Co můžeme očekávat, až se areál výstaviště v polovině 
dubna otevře veřejnosti?

Co je Floriade Expo 2022?
Od 14. dubna 2022 se bude konat půlroční světová zahrad-
nická výstava v nejmladším nizozemském městě Almere. 
Měla by to být oslava živé zeleně a udržitelných techno-
logií. Z iniciativy nizozemského zahradnického sektoru 
zde vystavovatelé z celého světa předvedou, jak lze naše 
města učinit zábavnějšími, obyvatelnějšími a udržitelnějšími. 

Co je zde k vidění a co se dá dělat?
Při návštěvě parku Floriade uvidíte skvělé příklady toho, jak 
zahradnictví a pěstování okrasných rostlin může zpříjemnit 
a oživit města. Překvapivé inovace se střídají s inspira-
tivními zahradami, zábavnými atrakcemi, dětskými hřišti, 
chutným jídlem a oslnivým uměleckým a kulturním progra-
mem. V areálu najdete inspirativní budovy a lanovku jako 
moderní městský dopravní prostředek.

Co se stane s pozemky po skončení veletrhu Expo?
Po skončení výstavy Expo bude pozemek dále rozvíjen 
do podoby zelené, nové městské čtvrti Almere. Součástí 
budou inspirativní budovy i arboretum.

CO JE FLORIADE EXPO 2022?
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Floriade Expo 2022

Od 14/04/2022 do 09/10/2022 

Každý den od 10:00 do 19:00.

Almere, Nizozemí

Více informací: floriade.com

Fotografie: René van Zuuk Architecten Fotografie: DP6 Architectuur studio
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Cees van Soest

Rubrika zahradních rostlin

Krásná magnólie
Mám kamaráda, který o stromech a rostlinách nic neví. Ale i on ukazuje 
na krásný strom plný růžových květů na začátku jara a hrdě říká: Podíve-
jte se, magnólie!

Zajímají vás informace o slavné magnólii, které ještě nemáte? Pak rychle 
čtěte dál.

Ve své rubrice zahradních rostlin poskytuje Cees, 
který nakupuje zahradní rostliny, zajímavé in-
formace a zábavná fakta o speciálních rostlinách.

Zábavný fakt 
Magnólie je velmi starý rod, který existoval dříve, než se na 
Zemi objevily včely. Květy jsou speciálně vystavěny tak, aby je 
opylovali brouci. Květ neprodukuje nektar, ale pyl, který je velmi 
bohatý na bílkoviny. Brouci ho stále milují a používají ho jako 
potravu.

Stálezelené a opadavé
Zdaleka nejvíce druhů je opadavých. Tyto druhy 
kvetou od konce zimy před nebo současně s 
tvorbou nových listů. Většina opadavých druhů 
pochází z východní Asie.

Magnolia grandifl ora je neopadavá. Tento druh se 
přirozeně vyskytuje na jihovýchodě USA. Stromy 
mohou dosahovat výšky až 30 metrů. Velkými 
bílými květy se můžete těšit celé léto. Navíc šíří 
příjemnou vůni.
Magnolia grandifl ora ‘Little Gem’ je známá 
odrůda, která je stálezelená a 
zůstává kompaktní.

prehist� ický strom

Čistě bílé květy M. grandifl � a dosahují 
velikosti až 30 cm a jsou jedlé.

Keř nebo strom?
S magnóliemi se setkáte jako s keři nebo 
jako se stromy. Jedná se o rod, který 
roste relativně pomalu. Mnoho druhů má 
keřovitou formu s několika kmeny vychá-
zejícími z báze rostliny. Magnolia stellata
s bílými hvězdicovitými květy je známým 
druhem tohoto keřovitého tvaru.  
Pokud hledáte magnólii, která může 
vyrůst ve strom s jedním kmenem, pak 
kromě magnólie velkokvěté (Magnolia 
grandifl ora) jsou dobrými příklady Mag-
nolia kobus a Magnolia galaxy.

Magnolia kobus začíná jako strom ve tvaru pyra-
midy. Jak strom dospívá, větve začínají rozpínají a 
vytvářejí širokou korunu.

Zábavný fakt
Málokdo ví, že větve stromu také nádherně 
voní. Magnólie sama shazuje odumřelé větve. 
Umístěte si doma do vázy několik uschlých 
větviček a ohromte své okolí touto lahodnou 
interierovou vůní.
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Krásná magnólie

Magnolia sieboldii
Magnolia sieboldii je hustě větvený keř, 
který po mnoha letech vyroste v malý 
strom o výšce až 4 metry. Zvláštností 
sieboldie je, že začíná kvést až koncem 
června nebo začátkem července. Čistě 
bílé okvětní lístky krásně kontrastují s 
tmavě červenými tyčinkami.

Magnolia Emperor
Magnolia emperor je nejen barevně mi-
mořádně atraktivní, ale má také mimořád-
ně velké květy. Tato magnólie může 
dorůst až do výšky 5 metrů a na jaře 
bujně roste a v létě podruhé kvete.

Magnolia Black Tulip
Velká květní poupata mají nápadný kulatý 
tvar a vyrůstají z nich krásné červeno-
fi alové květy. Mladé rostliny rychle rozk-
vétají. Kvete od dubna do května. Black 
Tulip dosahuje výšky až 4 metrů.

Magnolia Yellow Lantern
Yellow Latern ukazuje, že kromě bílých, 
růžových a fi alových magnólií existují 
také magnólie se žlutými květy. Citronově 
žluté květy se otevírají až v květnu. Jedná 
se o silně rostoucí rostlinu, kterou lze 
stříhat do tvaru keře, ale také do tvaru 
stromu s jedním kmenem. Strom může 
dorůst výšky 8 až 10 metrů.

Výsadba a péče o magnólie
Tento statný strom/keř není náchylný k chorobám a škůdcům a nevyžaduje velkou péči. Hnojení lze provádět 
na jaře hnojivem pro rododendrony.

Březen až duben je nejvhodnější doba pro výsadbu magnólií. Vyberte vhodné místo s dostatkem slunečního 
svitu a částečně chráněné. Přesazování magnólií se nedoporučuje.

Magnólie má ráda propustnou půdu bohatou na humus. Pokud je jílovitá půda příliš mokrá nebo písčitá půda 
příliš chudá na živiny, je třeba půdu vylepšit.

U odrůd, jako jsou grandifl ora a soulangeana, mějte na paměti velkorysou vzdálenost výsadby. Vzhledem k 
tomu, že kořeny magnólie jsou poměrně malé, doporučuje se použít vyvazovací kůl.
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Rok 2021 byl pro společnost Javado rokem nebývalého 
růstu. Díky důvěře našich zákazníků a tvrdé práci našich 
zaměstnanců jsme dosáhli o 35 % vyššího obratu než v 
roce 2020, přičemž už i rok 2020 byl velmi dobrý!

Vysoký růst objemu i počtu zákazníků s sebou nese řadu 
výzev. Abychom zajistili, že dopravci budou moci každý den 
odjet včas, museli jsme v nejvytíženějších týdnech loňs-
kého roku přijmout opatření. V hlavní sezóně jste si toho 
pravděpodobně všimli. 

2022
Důležitým faktorem pro rok 2022 je obrovský nedostatek 
pracovních sil na trhu práce. Například bude velmi obtížné 
absorbovat špičkové zatížení agenturními pracovníky. V 
posledních měsících jsme proto přijali další zaměstnance 
do našeho oddělení logistiky. V méně vytížených měsících 
máme o něco více zaměstnanců logistiky, než je nezbytně 
nutné, ale v rušných měsících z toho profitujeme. 

Kromě toho, že jsme přijali další zaměstnance, jsme také 
vypracovali řadu pravidel pro hlavní sezónu 2022:

Denně maximálně:    

Po dosažení maximálního počtu vozíků nebo zákazníků v 
jednom dni tento den v internetovém obchodě uzavřeme 
jako den odjezdu.  Objednávky klíčových produktů je vhod-
né zasílat s dostatečným předstihem. 

Dodržením těchto maximálních počtů můžeme zajistit, že i 
v hlavní sezóně budou moci dopravci objednávky vyzved-
nout včas.

650CC     200 zákazníků     40.000 cenovek k nalepení

JAVADO LOGISTIKA 2022

O nás

den odjezdu  →  Mezní časy objednávek
pondělí   neděle 20:00 *

úterý až pátek  Den před 12:00*

*U některých nabídek, například u všech obchodů z Dánska, platí dřívější 
mezní doba objednání. 

Mezní časy objednávek zůstávají stejné jako nyní
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> 05:00 | Příjem zboží Rostliny opatřit s cenovkami

Příprava objednávky k odeslání > 16:30 | Nakládka

Etiketovací oddělení Javado
V časopise Javado jsme již mnohokrát zmínili, jak moc jsme hrdí na naše etiketovací oddělení. Bez jakéhokoli zpoždění 
při dodání vaší objednávky můžeme zajistit, aby vaše rostliny byly opatřeny cenovkou. V uplynulém roce jsme si všimli, 
že jsou dny, kdy je počet rostlin k etiketování vyšší, než jsme schopni v daném čase zvládnout. Limit je 40 000 rostlin 
opatřených etiketou denně.

Přijali jsme řadu opatření, abychom zajistili, že naše etiketovací oddělení bude i nadále výborně fungovat.

Následující položky nebudou etiketovány:

• Všechny rostliny v květináči menším než 8 cm  (etikety obdržíte v obálce)
• Všechna aranžmá a rostliny v ozdobném květináči  (etikety obdržíte v obálce)
• Volně ložené produkty s čárovým kódem na produktu, například Dianthus Pink Kisses, Osteospermum, Pelargoni-

um peltatum atd. (můžete použít čárový kód pěstitele, etikety nedostanete)
• Dekorační předměty (na předměty, jako jsou květináče a koše, obdržíte etikety zvlášť. Na předměty, jako jsou zápichy 

a řezaná zeleň, etikety nedostanete)

Ať propukne jaro 2022, jsme na něj připraveni. Doufejme, že se nám všem podaří prožít další krásný, zelený rok!

V nejvytíženějších dnech využíváme v našem etiketovacím oddělení brigádníky, nejsme to schopni pokrýt vlast-
ními zaměstnanci. Pokud by se stalo, že bychom v určitý den obdrželi příliš málo brigádníků z agentury, mohlo 
by se etiketovací oddělení nálepek dostat do úzkých, kde se naše logistika zadrhne. V krajním případě se 
můžeme rozhodnout, že etikety nebudeme na rostliny lepit a zašleme je samostatně, aby všechny objednávky 
mohly být alespoň doručeny včas.
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“Houževnatost společnosti Javado 
se projevila i v březnu 2020, když 
se svět náhle v okamžiku změnil”
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O nás

Evert Thielen

Prostřednictvím této rubriky jste se již mohli seznámit s mnoha pracovníky společnosti Javado, ale ještě ne s naším 
ředitelem, panem Evertem Thielenem. Je to ovšem logické, protože pan ředitel raději dává prostor svým kolegům, než 
aby se sám dral do popředí. V tomto prvním magazínu roku 2022 je již nejvyšší čas, abyste Everta poznali blíže.  

Je mi 54 let, mám šestadvacetiletého syna a osmadvacetiletou dceru. Ve volném čase si užívám Rotterdamu, krásného 
města, ve kterém žiji. Dalo by se o mě říci, že jsem založením požitkář: rád si vychutnávám dobré jídlo a pití v milé spo-
lečnosti rodiny a přátel. 

Mezitím jsem již více než deset let ředitelem společnosti Javado. Ty roky utekly jako voda, což je mimo jiné způsobeno 
jistě i tím, jak nesmírně příjemná firma to je. Ze zkušenosti vím, že zdaleka ne ve všech podnicích je atmosféra na praco-
višti stejně příjemná. Já mám rád, když mohu lidem poskytnout dostatek svobody a vlastní odpovědnosti. Podporuji je, 
aby důvěřovali svým vlastním rozhodnutím.  

Naše firma roste a prospívá díky tomu, že máme spolehlivý a zároveň i velmi pružný tým. A to 
není samozřejmostí. Houževnatost společnosti Javado se projevila i v březnu 2020, když se 
svět náhle v okamžiku změnil. Všichni jsme rychle museli přehodit výhybku a v krátké době 
se nám podařilo organizaci uzpůsobit nové situaci.   

Když jsem nastupoval do společnosti Javado, bylo pro mě největší výzvou, abych vybudoval 
organizaci, kde budeme moci dál pokračovat v růstu v našich současných krásných pros-
torách. Získali jsme týmy v nových zemích, jako jsou UK/Irsko, Španělsko/Portugalsko a 
Česká republika/Slovensko. Prodejci těchto týmů odvedli skvělou práci a skutečně si 
podrobili své trhy. Vzhledem k tomu, že každá země má v oblasti logistiky specifické 
potřeby, bylo velmi důležité důsledně zorganizovat všechny příchozí a odchozí toky. 
Obrovsky nám přitom pomohlo, že jsme posunuli nejzazší termín objednávek. 
Organizaci je nyní možné dobře plánovat, takže se nám daří s relativně malým 
týmem vytvářet velký obrat. Mezitím se k nám přidaly týmy ještě z dalších zemí: 
dodáváme do severovýchodní Evropy, jihovýchodní Evropy a na náš vlastní trh, 
do Nizozemska.   

Člověk nemusí být vizionářem, aby dokázal předpovědět, že nás ještě čeka-
jí četné výzvy. Za velmi závažné téma považuji napjatou situaci na pracovním 
trhu a rostoucí tlak na zaměstnance. S tím se budeme potýkat všichni. Přijali jsme 
opatření, abychom se s tím dokázali co nejlépe vypořádat (redakce: viz str. 44). V 
nejvytíženějších okamžicích může být například pro pěstitele obtížné dodat všechny 
objednávky a pro dopravce zajistit provoz všech nákladních automobilů. Myslím si, že 
je důležité, aby se naši zákazníci mohli spolehnout, že děláme všechno pro to, aby to 
v zákulisí správně šlapalo. Mimořádný růst v roce 2021 nám může posloužit jako dobré 
východisko k tomu, aby se velkým úspěchem stal i rok 2022.   
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