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1. KYTICE NA PODÁNÍ 

Jsou to volně vázané kytice, zhotovené z různých druhů rostlin. V květinových síních (květinářství) 

jsou kytice uvázané z květin a zeleně používané k řezu. Tyto rostliny květináři nakupují od 

prodejců, kteří jim je dopraví speciálními vozy. 

Rostliny určené k řezu nemusíme nakupovat jen v obchodech. Spoustu zajímavých rostlin si 

můžeme vypěstovat na zahradě a mnoho zajímavých druhů roste i v přírodě. Záleží pouze jen na 

naší fantazii a šikovnosti jak různorodý materiál z přírody dokážeme využít k vytvoření originální 

kytice. 

Některé druhy používaných rostlin – příklady:  

 ROSTLINY V KVĚTINOVÝCH SÍNÍCH – gerbera, růže, chryzantéma, alstromerie, toulitka, 

kořenokvětka, rumura aj. 

ROSTLINY NA ZAHRADĚ – některé druhy letniček, trvalek, dvouletek, cibulnatých a hlíznatých 

rostlin, různé druhy keřů (slunečnice, astra, cínie, třapatka, plaménka, kopretina, hvozdík 

vousatý, tulipán, jiřina, tavolník bobkovišeň aj.) 

ROSTLINY V PŘÍRODĚ – různé druhy travin, větvičky z keřů a stromů, některé luční rostliny ( trnka, 

planá jabloň, březové proutí, kopretina luční, chrpa aj.) 

Kytice na podání vážeme do tzv. spirály, kdy klademe jednotlivé rostliny šikmo přes sebe, kyticí 

postupně pootáčíme a přidáváme takto další květy. Z kolika květů a jak velkou kytici uvážeme 

záleží pouze na nás, pokud budeme vázat kytici v květince, je počet květů na rozhodnutí 

zákazníka.  

Uvázané kytice se používají při různých příležitostech: narozeniny, svátky, kulatá svatební výročí, 

při složení maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky na SOU, při promoci, při pohřbech, na 

svatbách.  

 

2. PŘIHNOJOVÁNÍ ROSTLIN BĚHEM VEGETACE 

Všechny rostliny během vegetačního období můžeme přihnojovat. Je to důležité pro jejich růst, 

květy a plody. Hnojiva, která se používají k přihnojování jsou v různých formách: TEKUTÁ, 

PRÁŠKOVÁ, GRANULOVANÁ, RŮZNÉ DRUHY TYČINEK 
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TEKUTÁ HNOJIVA – většinou je používáme ve formě zálivky, některé můžeme též použít jako 

postřik na list. Tyto hnojiva samozřejmě musíme ředit. 

PRÁŠKOVÁ HNOJIVA – určité množství hnojiva se vsype do vody, v ní se rozmíchává až se 

rozpustí. Rozmíchané se použije jako zálivka. 

GRANULOVANÁ HNOJIVA – většinou se obsypávají okolo rostlin, promíchají se motyčkou se 

zeminou a zalijí. Též je můžeme dát do konve s vodou, promíchat až se rozpustí a pak roztokem 

zalijeme rostliny. 

TYČINKY – hnojiva, která se používají převážně u pokojových rostlin. Tyčinka hnojiva se zapíchne 

do květináče s rostlinou – postupně se z ní uvolňují důležité prvky pro rostlinu. 

Hnojova pro přihnojování rostlin zakoupíme v různých zahradnických centrech (OBI, BAUMAX, 

BAUHAUS AJ.), květinových síních, drogeriích. V jakém množství a v jakých časových intervalech 

hnojit rostlinu, je většinou napsáno na obalu přípravku či uvnitř krabičky. V současné době je 

v obchodech bohatá nabídka různých druhů hnojiv pro různé druhy rostlin (na keře, jahody, 

balkonovky, thuje, borůvky aj.). 

 

ZLATÍČKA, POZNÁMKY SI PROSÍM ZAPIŠTE DO VAŠICH DENÍKŮ OV, DĚKUJI HROMÁDKOVÁ. 

 

 

 


