Čtvrtletník o hydroponii a interiérové floristice

Hydroponie

4/2014

Trendy · Rady · Realizace · Zajímavosti · Inspirace

Odkud se berou?
Pokaždé, když se s panem Matoušem
potkáme, bavíme se o rostlinách. Protože máme zeleň všude kolem sebe,
doslova hltáme každou zajímavost,
kterou se o rostlinách dozvíme. Dnes
jsem opět vyslechla spoustu velice
zajímavých informací o místech, odkud se k nám do Čech většina rostlin
dováží. Jistě tušíte, že řeč bude o Nizozemí a okolí Amsterdamu.
Pan Matouš se svými zaměstnanci navštívil firmu Nieuwkoop, dodavatele

rostlin, nádob, substrátů a veškerého
příslušenství. Při té příležitosti se byli
podívat i na burze květin v Aalsmeeru
a veletrhu rostlin FloraHolland.

ty, obaly, vodoznaky, dekorace, najdete
zde úplně všechno na jednom místě.
Zboží z této firmy je kvalitní a rostliny
jsou zaručeně čerstvé.

Proč nakupujete zrovna v Nieuwkoopu. Co Nieuwkoop vlastně je a jaký
k němu máte vztah?
Nieuwkoop je náš generální dodavatel a my jsme jeho největší odběratelé
z Čech. Nakupujeme od něj v řádech
sta tisíců EUR. Dovážíme odtud hydroponické rostliny i velké stromy, substrá-

Nieuwkoop je rodinná firma, pojmenovaná po zakladateli Hansi Nieuwkoopovi a dědí se z otce na syna. Je jedna
z největších v tomto oboru.
Majitelé i zaměstnanci jsou nadšenci, mají odborné znalosti, přitom jsou
pokračování na straně 2 >

Editorial
Vážení přátelé,
v tomto vydání přinášíme něco ze života naší společnosti. Výlety za novinkami
v oboru – odborné exkurze určitě zlepšují vztahy mezi spolupracovníky a zvyšují
loajalitu pracovníků k firmě. Společně
strávený čas odhalí o každém z nás něco
nového, co může utužit a vylepšit vztahy.
Během celé své profesní kariéry jsem
zastával názor, že obchodní partneři by
se měli poznat osobně. Musím dodat, že
se vždy vyplatilo investovat čas do takovýchto setkání, ať už to byly veletrhy, kde
jsme se mohli potkat s našimi známými
z více firem a států na jednom místě.
Nebo návštěvy podniků našich dodavatelů, které nám umožní poznat nejen
sortiment, ale i kvalitu. Na společných večeřích se poznáváme, povídáme si o zálibách, dovolených i o rodině. Nikdy to obchodu neuškodilo, právě naopak.

Odkud se berou?
pokračování ze strany 1 >
skromní, prostě normální, cítím se tam
dobře. S tímto obchodním partnerem
máme nadstandardní vztahy. Pravidelně odtud vozíme rostliny a ostatní
potřebný materiál. Pokud potřebujeme něco speciálního, není to problém.
Spolehlivost a rychlost, to jsou další
benefity tohoto dodavatele. Od dob,
kdy se této práci věnuji, jsem takový
jejich inventář.

Přestože je doba internetu, různých virtuálních možností, moje zkušenosti ukazují, že osobní kontakty jsou stále důležité.
To, že vím, kdo se mnou hovoří po telefonu, mně komunikaci velmi usnadňuje.
Neměli bychom se vyhýbat běžné komunikaci a zůstávat pouze v anonymitě
počítače, tabletu nebo telefonu. To platí
jak profesně, tak i v osobním životě.
Hodně úspěchů v roce 2015.

Ing. Martin Matouš – autoportrét
zakladatel společnosti
Matouš Hydroponie
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Říkáte, že je tam soustředěno nepředstavitelné množství materiálu.
Můžete nám uvést nějaké údaje, abychom alespoň tušili?
Nieuwkoop se od svého založení v roce
1968 vypracoval v oblasti hydroponie,
hrnkových rostlin a vybavení na vedoucí pozici v Evropě. Jejich produkty kupují vývozci, zahradní centra a floristé
ve více než 40 zemích a třech kontinentech. Pro představu, jaký je to gigant,
uvedu zajímavá čísla. Před rokem měli

35 000 paletových míst s květináči,
tolik není u nás celkem v celé České
republice. Firma se rozprostírá na ploše 154 000 m². Ohromné skleníky plné
rostlin zabírají 69 000 m², sklad má
13 000 m², expedice zabírá 4 200 m².
Ve firmě pracuje 104 zaměstnanců.
To jsou ohromné prostory. Nabízí
se otázka, jak na tak velké ploše zalévají rostliny
Některé velké stromy a všemožné rostliny v nádobách jsou postaveny v bazénech, které se zaplavují živným roztokem. Rostliny se pak vodou nasáknou.
Předpokládám, že se při těchto návštěvách velice inspirujete
Vždy se dozvíme, co právě letí, jaké jsou
nové květináče a dekorativní obaly, pečlivě si projdeme skleníky, prohlédneme
si a nafotíme květiny a pak už nakupujeme podle ceníku na dálku. Kvalitu již
známe.

Můžete říci, které nádoby jsou nyní
žádané, jaké jsou nové trendy?
To je dost složité. Škála je široká. Od keramických, plastových až po kovové
perforované, v reznoucích i nerez úpravách. Nejsem schopen jednoznačně
odpovědět. Jde spíše o to, co kdo potřebuje. Hodně se teď používají lamináty, které se kašírují s různými materiály,
s kameny, pískem. Mají vzhled přírodního betonu, břidlice, nebo jsou hladké
lakované. Máme k dispozici katalog,
kde si vybere každý. Obaly jsou lehké,
trvanlivé a pevné. Díky laminátu mohou
být nádoby venku, nejdůležitější je v našich podmínkách mrazuvzdornost.

V poslední době roste obliba zahradního nábytku a doplňků Jan by Pottery
Pots ze série Fiberstone, které dal ducha Jan des Bouvrie. Nová kolekce je
snadno rozpoznatelná podle její moderní přímky a kombinace lesklé bílé
a černé barvy – perfektní pro svět moderních domů a zahradních dekorací.
Všechny prvky jsou vyrobené z pevného, bezúdržbového materiálu s ultralesklým automobilovým lakem, odolným
vůči UV záření, poškrábání a hlavně jsou
mrazuvzdorné. Všechny výrobky jsou
perfektní pro vnitřní i pro trvalé venkovní
použití.

Je to vlastně otázka materiálu, jak
se vylepšují technologie, vývoj jde stále dopředu. Nádoby se vybírají podle
toho, pro jaký účel a pro jaký prostor
se použijí.

Právě jsem sháněl pro zákazníky černé olivy, tak jsem si je vyfotil a zjistil
cenu podle tzv. art kódu. Konkrétně
jsem si vytipoval černou olivu – Bucidu, která se vozí z Floridy. Zde se několik měsíců pod odborným dohledem
aklimatizuje a pak se může expedovat.
Takto jsme schopni klientům nákup
zprostředkovat.
Fotíme, co po nás chtějí zákazníci a pak
jim to můžeme předat. Například takový
„truhlíček s citrónky“... 
>
Nieuwkoop také dodával nejrůznější
rostliny a stromy do pavilonu deštného pralesa Masoala v zoo v Curychu
(www.zoo.ch). Přivezli netypické rostliny, které se pro tyto účely hodí, např.
křivé, tlusté, se zahnutými kořeny.

Jaké jste objevili novinky?
Nafotil jsem úplně novou sanseviéru.
Stále je to velice moderní a hojně používaná rostlina, proto se stále objevují
nové druhy. Tyto pokojové rostliny jsou
nenáročné a vydrží.
Zbavme se předsudků, které spojují sanseviéry a komunistické časy,
byl to určitě ten nejmenší prohřešek.
Zkusme v nich najít zalíbení. Díky jejich vlastnostem a snadnému pěstování, to nebude takový problém. Je
to rozsáhlá skupina dekorativních
odrůd s širokými možnostmi použití
v moderním interiéru.
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I na burze květin platí „Čas jsou peníze“
Burza květin v Aalsmeeru
Přesto, že řezané květiny prakticky nekupujeme, navštívili jsme burzu květin
v Aalsmeeru nedaleko Amsterdamu. Je
to největší burza květin na světě.
Do aukčních síní se denně přiveze a vydraží 16 milionů řezaných a 1 milion hrnkových květin. Burza začíná ráno v šest
hodin. Trvá jen 4 hodiny. Z toho vyplývá, že za 1 minutu se zde prodá 60 000
květin. A ještě jedno číslo, které stojí
za povšimnutí, plocha tohoto komplexu
má 990 000 m², což by bylo 165 fotbalových hřišť. Lidé se tu pohybují na kolech, anebo jezdí malými vozíky.

níka. Správně by měl květiny, které skladuje více než tři dny, vyhodit. To se však
u nás v Čechách nestává.
Na květinovou burzu se můžete podívat
jako divák. V halách jsou vybudovány
jakési ochozy, ze kterých můžete veškerý „cvrkot“ sledovat, a to i s průvodcem a s výkladem ve čtyřech jazycích.
Vše běží ohromným tempem, vypadá
to jako jeden velký chaos, ale ve skutečnosti je vše perfektně zorganizováno. Tuto podívanou vřele doporučuji.

Prodané květiny se nejprve třídí, balí
a poté jsou okamžitě expedovány
do celého světa. Vše běží neuvěřitelným
tempem. Zde je důležitý čas, čas jsou
peníze a u řezaných květin obzvlášť.
V den, kdy květiny dorazí na burzu, jsou
prodány, bleskurychle vyrazí v klimatizovaných autech nebo letecky na trasu.
Na pultech obchodů v Čechách jsou
tedy v ten samý den.
Až budete kupovat květiny, je dost možné, že právě tyto prošly burzou v Aalsmeeru, na které probíhá 50 % veškerého
celosvětového obchodu s květinami.
Pokud květinu koupíte a do druhého
dne Vám zvadne, je to tím, že je stará,
třeba i deset dní, Vy to však nemůžete
poznat, jedná se o nesolidnost obchod-

Slovníček pojmů
Stres rostlin: Stres je obecně nepříznivý stav, vyvolaný působením činitele
zvaného stresor. Stres vyvolá stresovou reakci, což je aktivace obranných
mechanismů. Stres je u rostlin nejčastěji způsoben nedostatkem světla.
Obranné mechanismy: Přisedlost rostlinám neumožňuje před stresem utéct,
proto musí být vybaveny zvláště účinnými obrannými mechanismy a schopností regenerace.
Regenerace: Označuje nejen proces
opravy poškozených tkání, ale i nahrazení ztracených tkání, orgánů nebo
končetin. U rostlin zprostředkovávají
obnovu meristémy (dělivá pletiva), které mají dělivou schopnost. Regenerace
probíhá v uzavřeném kruhu až do vypotřebování veškerých stavebních materiálů nebo do úhynu rostliny.
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Aklimatizace: Aklimatizace nebo také
adaptace je postupné přivykání. Lze
tak zvýšit odolnost rostliny vůči stresoru. Obecně platí, že čím pozvolnější
adaptace, tím lépe.
Délka slunečního svitu: Udává počet
hodin za den, měsíc nebo rok, po které přímé sluneční záření dosahovalo
zemského povrchu.
Bioponie: Je nová metoda hydroponického pěstování, tzv. organická hydroponie nebo „tekutá země“ spojující
výhody hydroponie a organického pěstování.
Aeroponie: Technologie, při níž rostliny
rostou bez substrátu s dokonale vyváženým přístupem živného roztoku
syceným kyslíkem. V tomto systému
visí kořeny mezi vzduchem a vodou.

Za jednoho z nejvĕtších svĕtových odborníků
na hydroponii je považován William Texier
William Texier je skutečným inovátorem hydroponického průmyslu. V roce
2004 vyvinul a nechal si patentovat
„bioponii”, tedy organickou hydroponii. V současné době řídí výzkum
a vývoj v General Hydroponics v Evropě i za oceánem, s čímž mu pomáhá
skupina odborníků z Kalifornské univerzity. Publikuje články a vede semináře po celém světě. Se svými třiceti
lety zkušeností v oboru je považován
za jednoho z největších světových odborníků na hydroponii.
William Texier se narodil v Paříži, kde
na Národním gemologickém institutu
vystudoval gemologii, vědu zabývající
se drahými kameny. Ještě než se poprvé

setkal s hydroponií, vystudoval geologii
na Americkém geologickém institutu
v Los Angeles. Hydroponickému pěstování se začal věnovat naplno v roce
1985, kdy spolu se svým dlouholetým
přítelem a zakladatelem General Hydroponics Lawrencem Brookem vyvinul
aerohydroponii. O pár let později zahájil
svůj první výzkumný projekt ve vývojovém centru White Owl Waterfarm v kalifornském Sebastopolu. V roce 1994
se vrátil do Francie a společně se svou
manželkou Noucettou Kehdi založil General Hydroponics Europe.
Jeho kniha „Hydroponie pro každého“ byla přeložena do šesti světových
jazyků. Tato bohatě ilustrovaná bible

hydroponického pěstování Vám pomůže v klidu domova dosáhnout takových
výnosů, o jakých se Vám dříve ani nesnilo. V této knize najdete vše od základů pěstování až po instalaci supermoderních systémů, rady pro začátečníky
i odborné informace pro profesionální
zahradníky, obecně známé postupy
i pečlivě střežená tajemství – zkrátka
všechno, co byste si přáli vědět o umění hydroponie.
Foto: www.flickr.com/photos/mamaeditions

Královna zimy
Čemeřice (Helleborus)
Rozšiřte si na Vánoce květinový repertoár, ozdobte své okenní parapety
či terasu truhlíky s bohatě rozkvetlými
čemeřicemi. V Anglii je to velice rozšířená rostlina, nazývají ji christmas
rose – vánoční růže. Rostliny v květináčích zaplavují v Anglii předvánoční trh
a postupně se jejich popularita rozrůstá
i do dalších zemí a stává se postupně
módou i u nás.
Nejčastěji se setkáte s druhem čemeřice
černá – Helleborus niger. Tento název
je trochu matoucí, protože květy jsou
převážně bílé nebo narůžovělé. Květina
kvete od prosince do začátku května.
V zahradách rozkvétá pod sněhem ještě dříve než bledule a sněženky. Proto
se jí také někdy říká sněhová královna.
Pokud si chcete čemeřicí vyzdobit interiér, umístěte ji do chladné místnosti.
Pokud budete mít čemeřici v květináči
nebo v truhlíku za oknem či na balkóně,
vydrží venku v mírné zimě až do jara.
V mrazivých dnech ji uklízejte do chladné světlé místnosti. Květy vypadají dobře ještě dlouho po odkvětu.
Odkvetlé rostliny na jaře vysaďte na záhon, kde zůstanou natrvalo. Rostlina potřebuje čas, vykvete Vám sice až za dva
nebo tři roky. Pak se Vám ale odmění,
na tomto stanovišti bude ozdobou několik dalších let.

Někdy se čemeřici říká květina čarodějnic. Bylinkářky z ní vyráběly různé masti a lektvary, které používaly na léčení
svrabu, proti vším a parazitům. Čemeřice obsahují pomalu vstřebatelné
jedy, které některé bylinkářky, právem
považované za čarodějnice, ve středověku používaly k trávení. Proto si dejte
na čemeřici pozor a po kontaktu s rostlinou si umyjte ruce, otrava je nebezpečná.
Speciálně šlechtěné Čemeřice Helleborus Gold Collection® HGC Jacob (na
obr.) mohou být v květu již od listopadu.
Jsou to kříženci černé čemeřice (Helleborus niger) a řady mezidruhových hybridů. Množí se vegetativně – dělením,
protože semenáčky nejsou geneticky
vyrovnané. Díky vegetativnímu množení jsou odrůdy HGC naprosto jednotné
a vyrovnané ve všech znacích.
zdroj: www.helleborus.de
Požadavky na pěstování
– Světlo: Vyhovuje jim stín a polostín,
ale pokud jim zajistíte dostatek vlhkosti, můžete je pěstovat i na slunci.
– Teplota: Rostliny jsou odolné vůči
chladu a skutečně kvetou i pod sněhem. Ale pozor na mráz, ten by je
zničil.
– Zálivka: Rostliny potřebují dostatek
vláhy zejména v jarním období.

5

Návštěva FloraHolland veletrhu
Během návštěvy v Amsterdamu jsme
měli v plánu podívat se i na FloraHolland,
mezinárodní veletrh v Aalsmeeru, vzdálený od hlavního města pouhých 15 kilometrů. Je to místo, kde se sbíhají nabídky
a poptávky zahradnických produktů.
Více než 650 mezinárodních dodavatelů
představovalo nejnovější druhy květin
a rostlin, které jsou k dispozici okamžitě, nebo v budoucnosti. Byli tu vývozci,
velkoobchodníci a jejich zákazníci z domova i ze zahraničí. Udělali jsme si kompletní přehled o sortimentu a inspirovali
jsme se novými nápady a trendy. V pozitivní atmosféře veletrhu jsme navázali
nové kontakty.

Eustoma (jícnovka)

Zajímavých věcí jsme tu viděli mnoho. Pokud mám vybrat jen jeden tip,
rád bych upozornil na chryzantémy.
Šlechtitelé zde vystavovali nepřeberné
množství různých tvarů a barev. Chryzantéma je v současné době velice
moderní květina.

bách. Chryzantémy jsou oblíbené pro
své nenáročné vlastnosti a barevné
květy, které se hodí k dekoraci teras.
Pro tyto účely jsou vyšlechtěny nízké mini druhy chryzantém, které jsou
uměle „zmenšeny“ růstovými retardanty. Upozorňuji, že tyto druhy nejsou
vhodné k dlouhodobému pěstování,
vydrží jen jako jednorázová dekorace.
Jsou také velmi vhodné k řezu. Ve váze
vydrží déle jak měsíc.

Chryzantémy zvané též listopadky jsou
klasickou podzimní kvetoucí rostlinou.
Některé druhy se dají pěstovat v nádo-

Pokud je řeč o jednorázové dekoraci, chtěl bych se zmínit o tom, jaký je
rozdíl mezi spotřebiteli v Holandsku

I toto byla veliká akce. Dozvěděli jsme
se, že výstavu na ploše 22 000 m2 navštívilo více jak 14 000 návštěvníků.
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a u nás. Holanďané přistupují k rostlinám jako ke spotřebnímu zboží. Koupí
si rostlinu, o kterou se sice starají, ale
když náhodou začne chřadnout, jednoduše ji vyhodí a pořídí si novou, zdravou. U nás necháváme občas přežívat
už vyžilé rostliny nevábného vzhledu,
které nelze zachránit, ale nedokážeme
se s nimi rozloučit. Někdy tak zbytečně bojujeme s přírodou. Radím Vám,
naučte se rostliny obměňovat. Ubydou
Vám starosti, budete stále obklopeni
zdravými rostlinami a zpestříte si prostředí. „Změna je život.“

Jak se postarat o pokojové rostliny v zimě
Ptali jsme se, jak to, že pokojové rostliny, které mají v bytě stálou teplotu,
poznají, že je zima a začnou se chovat jinak než v létě?
Odpověď je jednoduchá, začne se nám
krátit den a rostliny dostávají stále méně
životodárného světla. Samy jsou na toto
období nastaveny tak, že začnou odpočívat, odborně přejdou do období vegetačního klidu. Znamená to, že potřebují
i méně tepla a zálivky.
V zimě většině rostlin vyhovují nižší
teploty kolem 15 až 20 °C. Pokud je
teplota v místnosti vyšší a rostlina má
nedostatek světla, reaguje na takovouto stresovou situaci opadem nebo
žloutnutím listů, obvykle s nástupem
topné sezóny. Květinám pomůžete,
pokud je přesunete blíže k oknu. Pokud je postavíte na okenní parapet,
neměly by se dotýkat listy studeného
skla. Některé palmy potřebují ještě nižší teplotu od 5 do 10 °C. Pří této teplotě
odizolujte nádobu například podložením polystyrenu, aby rostlinám neprochladly kořeny.

Pokud mají rostliny nedostatek světla,
jejich listy začnou blednout. Sukulenty
potřebují v zimě světlo, nejlépe jim je
na parapetu u okna. Když jim udržíte
teplotu kolem 15 °C, nemusíte je téměř
zalévat. Pro pěstování sukulentů jsou
nejvhodnější minerální substráty, např.
Seramis® nebo zeolitové substráty, dokonale propustné a nasáklivé. Kořenový krček je neustále v suchu a všechna
voda se vsákne do substrátu a tím je
i přezimování jednodušší.

ní rostlinu přemístěte někam z dosahu
chladného vzduchu. I jedno takto nešetrné větrání může rostlinu zahubit.
Omezte zalévání. Pokud přelijete, začnou kořeny rostlin zahnívat. To je pro
rostliny horší než sucho. Často se přelévání projevuje černými a později suchými skvrnami na listech (Dracaena),
zasycháním špiček listů (Yucca) apod.
Prvním příznakem přelévaní je pak vadnutí, poškozené rostliny nemohou přijímat vodu a následným zalitím přispějeme k jejich úhynu. Zalévejte, jen když
je to třeba! Zjistíme to podle vlhkosti
povrchu nebo podle vodoznaku u hydroponie nebo podle barvy vlhkoznaku u Seramisu. Nejhorší je rozhodnutí,
že budu zalévat v pátek, když odcházím z práce, nebo začíná víkend.

Ve vytopené místnosti je v zimě pro rostliny nepřítelem suchý vzduch. Hodně náchylný je na tyto změny například fíkus.
Rostlinám pomáhá rosení nebo umístění zvlhčovačů vzduchu v blízkosti rostlin. Pokud rostliny trápí suchý vzduch,
začnou jim žloutnout a zasychat listy.
Pokud nemáte pro palmy zimní zahradu nebo jinou chladnou místnost a zůstanou v teple, určitě roste a zalévejte
je mírně. Jenom si dejte pozor, květiny
s plstnatými listy rosení nesnáší.

Během zimního období není třeba hnojit. Rostliny přirozeně utlumují životní
pochody. Nejvhodnější jsou dlouhopůsobící hnojiva, která se uvolňují při
zálivce při určité teplotě. Rostliny tak
samy regulují příjem živin podle příjmu
vody.

Nevystavujte rostliny mrazivému vzduchu z otevřeného okna. V době větrá-

Sluneční svit nahradily letos na konci roku odstíny šedi

Letošní šeď
V letošním roce se délka slunečního svitu pohybovala většinou pod průměrnými
hodnotami s výjimkou března a června.
Nejhorší situace byla v říjnu a v listopa-
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Délka slunečního svitu se měří přístrojem heliograf, nazývaným také slunoměr. Intenzitu slunečního záření z tohoto přístroje posoudit nelze.

Průměrná délka slunečního svitu v posledních deseti letech (v hodinách)
200

n

Doba slunečního svitu udává časový
interval, po který svítilo slunce (např.
od 15:00 do 17:30).

Pro srovnání:
Nejdelší letní den má 16 hodin. Je to letní slunovrat 21. – 22. 6.
Nejkratší zimní den má 8 hodin. Je to zimní slunovrat 21. – 22. 12.

de

Co je sluneční svit
Délka slunečního svitu udává počet
hodin za den, měsíc nebo rok, po které
přímé sluneční záření dosahovalo zemského povrchu. Trvání slunečního svitu
záleží na délce dne, na výskytu oblačnosti a mlh a na překážkách v okolí
místa pozorování.

Kde svítí slunce nejvíce
V Čechách, podle dlouhodobých měření, je slunečněji v nížinách. Nejvíce slunečných hodin si užívají na jihu Moravy.

du, kdy se úhrny slunečního svitu blížily
k nejnižším naměřeným hodnotám v historii. Na podzim bylo hodně oblačnosti,
a co je to modrá obloha, jsme už téměř
zapomněli. Dokonale však budeme rozeznávat různé odstíny šedi.

le

Přinášíme Vám zajímavé údaje o světelném svitu během loňského roku a o průměrných hodnotách naměřených v posledních deseti letech. Z nich si snadno
dokážeme odvodit, jaké mají naše rostliny světelné podmínky v různých ročních
obdobích.

Přehled průměrné délky slunečního svitu v roce 2014 (v hodinách)
Leden Únor
27,5

52,8

Březen Duben Květen Červen Červenec
115,1

94,8

102,2

157,5

130,1

Srpen Září

Říjen

156,3

35,3

79,4

Listopad Prosinec
13,2

20,5

7

Když můžeme, pomůžeme…
Není nám lhostejný osud dětí v dětských domovech a dětí s handicapem.
Naše společnost pravidelně poskytuje
finanční podporu spolkům, ústavům
a domovům pro potřebné. Například
podporujeme projekt Sociální automobil určený pro Společenství harmonie těla a ducha, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, Klub Stonožku v Ostravě,
kterému jsme příspěli na výstavbu rehabilitačního centra na Dívčím Hradě
u Osoblahy, nebo společnost FOR
HELP – Občanské sdružení Adam autistické děti a my.

Vztahy mezi zdravými a handicapovanými spoluobčany ovlivňují i naši společnost. I proto stavíme firemní kulturu
na hodnotách vyjadřujících důvěru a férové vztahy mezi zaměstnanci a spo
lečností, na hodnotách bezpečné práce
a šetrného chování vůči životnímu prostředí. Symbolicky tak nepečujeme pouze o rostliny, ale i o mezilidské vztahy…

Ze života společnosti
Návštívili jsme, jako každý rok, našeho
generálního dodavatele rostlin a ostatního zahradnického materiálu, firmu Nieuwkoop. Je to jedna z největších firem
v tomto oboru. Pravidelně odtud dovážíme rostliny, substráty, obaly a další vybavení a potřeby související s pěstováním hydroponických rostlin a zelených
stěn. Díky spojení s lídrem na světovém
trhu máme přehled o novinkách v pěstování i v designu, který je s ozeleněním
interiérů neodmyslitelně spojen.
Náš tým se neustále vzdělává a rozšiřuje si přehled nejen v oboru pěstování
rostlin v interiérech. Díky spojení zázemí
spolehlivého partnera, dodavatele a našich odborníků v terénu jsme schopni
poskytovat nadstandardní služby.

Mnoho úspěchů v roce 2015 Vám přeje kolektiv Matouš Hydroponie

