Květinářství Plzeň - STARÁ VESNICE

U nás najdete velký výběr bylinek. Nejdůležitějším faktorem pro úspěšné pěstování bylinek je
výběr stanoviště. Velké části zahradních bylinek se daří v kypré, humózní zemině na mírně
vlhkých a teplých stanovištích.

Bylinky, které najdete i u nás v obchodě většinou pocházejí z Itálie. Najdete mezi nimi např.
Šalvěj, Rozmarýnu, Tymián. Protože pocházejí z oblasti Středomoří vyžadují stanoviště na
plném slunci, chráněné před větrem. Libeček a např. Máta peprná vyžaduje polostín a dobře se
jim daří pod stromy.
U nás ve Staré Vesnici je jako nejprodávanější z bylinek Levandule
Levandule:má uklidňující a antiseptické účinky, používá se v bylinné medicíně a kosmetice,
zároveň je i aromatickou rostlinou, která Vám krásně provoní byt a v neposlední řadě se
používá jako kuchyňské koření.
Nemusíte umět latinsky, ale znát klíčová slova se vždycky vyplatí a tak vám dáme několik
dobrých rad: Bylinky s označením ,,officinalis,, jsou známy jako léčivé. Například Rosmarinus
officinalis (rozmarýna lékařská), Calendula officinalis (měsíčník lékařský), nebo Salvia officinalis
(šalvěj lékařská). Další pojmenování je např.Lavandula angustifolia: angustifolia znamená
úzkolistá.
Uvidíte-li název Thymus x citriodorus – tymián x citrón – Jde o tzv.citrónovou mateřídoušku,
jejíž listy voní po citrónu. Ležatý křížek před druhým jménem značí, že jde o hybrid, nebo
chcete-li křížence.
Pro bezproblémový růst bylinek u vás doma nebo na zahrádce je důležitý substrát. Dnes již
existuje přímo substrát pro bylinky, který dostanete u nás na prodejně a nemusíte si příliš lámat
hlavu s přesným množstvím živin a složením pro správný růst. V případě, že budete zakládat
větší zahradní plochu z bylinek, poraďte se u nás na prodejně.
Bylinky milující půdu bohatou na humus:
-bazalka pravá
-celer naťový
-máta peprná
-libeček lékařský
-petržel zahradní
Bylinky pro vlhká stanoviště a polostín
-celer naťový
-petržel zahradní (naťové formy)
-pažitka zahradní
-máta peprná i další druhy
-meduňka lékařská
-kostival lékařský
-kerblík třebule
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Ne příliš suchá stanoviště-polostín
-bazalka pravá
-čechřice vonná
-kostival lékařský
-monarda (zavinutka)
-oman pravý
-třapatka nachová
Slunná a suchá stanoviště
-citrónová verbena
-brutnák lékařský
-oregano (dobromysl lékařská)
-heřmánek pravý
-kopr vonný
-koriandr setý
-levandule lékařská
-majoránka zahradní
-mateřídouška úzkolistá
-pelyněk estragon
-řebříček obecný
-saturejka zahradní,horská
-sléz lesní
-šalvěj lékařská
-třezalka tečkovaná
-tymián obecný
Nabídka bylinek v našem e-shopu:

Bylinky
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