RASTLINY KTORÉ PRIŤAHUJÚ SMOLU - SKUTOČNE? 3.časť - REZANÉ KVETY A KYTICE

Iste sa nenájde nik, kto po tom, čo dostal kyticu rezaných kvetov do daru, ju ihneď
šmarí do koša. U nás na Slovensku je zauívaným zvykom nosiť na akúkoľvek
príležitost kvety. Inde sa zase nosia len na cintoríny alebo sú dokonca považované za
symbol smrti. Aj keď odrezané či odstihnuté kvety vo váze rýchlo hynú, neznamená to,
že by ste sa teraz mali vyhýbať všetkým kvetinárstvam. Pohľad na pekne
naaranžované kytice je vskutku povznášajúci. V dnešných časoch dostať v obchodoch
s kvetmi nielen široký sortiment rezaných kvetov ale aj celú plejádu prípravkov, ktoré
dokážu predĺžiť ich životnosť vo vázach. Existuje zopár trikov, ako narábať s rezanými
kvetmi, aby ste sa z nich mohli tešiť čo najdlhšie. Podobné platia aj pre aranžmány do
aranžovacej hmoty napichané kvety. Čo si všímať, aby vám kvety v kyticiach alebo
aranžmánoch vydržali čo najdlhšie?

- Ak je to možné, uchovávajte kvety, ktoré ste dostali pri nejakej príležitosti na miestach bez
priameho slnečného žiarenia, mimo výhrevných telies a bez prievanu. Pri teplotách nad 20°C
začína u kvetov proces zmien, ktoré urýchľujú ich hynutie. Ak vy sami kúpite v predstihu
kyticu určenú pre niekoho iného, skladujte ju pokiaľ možno v chladnej miestnosti. Ideálne je
chladiace zariadenie s nastavenými teplotami od 5 do 10°C ale postačí aj chladná
nevykurovaná miestnosť.

- Neukladajte kvety do blízkosti televízorov, kde ich vyžarujúce teplo rovnako môže spustiť
proces umierania kvetov.
- Ak ste skúsenými pestovateľmi rastlín, iste viete, že mnohým kvitnúcim izbovým rastlinám
sa dá napomôcť kvitnutiu tak, že k nim umiestnite ovocie. To totiž vylučuje etylén, ktorý
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vyvoláva v rastlinách ich rozkvitanie. U kvetov vo váze je etylén však rozsudok smrti.
Vyvarujte sa preto vystaveniu kytice pri ovocí ako banán, jablká či citrusy.
- Aj čistota vázy má vplyv na trvácnosť kvetov. Preto pred použitím vázu dôkladne umyte a
poriadne vnútro vypláchnite.

- Samotná voda by mala byť izbovej teploty až mierne teplá. Voda sa samozrejme odparuje
tým viac, čím je teplota v miestnosti vyššia. Preto vodu pravidelne dolievajte a po 2-3 dňoch
(keď ste použili výživu) ju pri prvom výskyte hnilôb celkom vymeňte. Pri výmene nezabudnite
tiež stonky zostihnúť.
- Na trvácnosť kvetov majú veľký vplyv aj listy kvetov. Pred vložením kvetov do vázy je lepšie
čo najviac listov odstrániť. Čím väčšie sú listy, tým silnejšie bude aj vyparovanie vody z nich.
Zabránite tak ich rýchlemu ovädnutiu, čo je na prvý pohľad nepekné. Rovnako odstránením
listov zabránite aj vzniku hniloby, ktorá spôsobí únik škodlivých látok do vody. Vidieť to
najmä u ruží, orgovánu či chryzantém.
- Je lepšie zoskupovať kvety kvitnúce v tom istom období. Takisto myslite na to, že určité
kvety vyniknú vo váze samé, čiže ich nekombinujte s inými. Napríklad narcis si vo váze
vystačí aj sám, keďže do vody vypúšťa látky, ktoré spôsobujú hynutie konkurenčných
kvetov. Ak však spozorujete v kytici prvé zvädnuté kvety, odstráňujte ich priebežne.
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- Nedostatočný príjem vody alebo jej znečistenie sa prejavuje skorým zväsením hlávok kvetov.
Bohužiaľ, ak v obchodoch, kde sú ponúkané aj kvety, použijú znečistenú vodu, uchovateľnosť
kvetov sa nepredĺži, aj keď si vy necháte doma na tom záležať. Preto radšej nekupujte hotové
kytice v obchodoch, v ktorých nepatria kvety k hlavnému artiklu ponuky. Navyše, v týchto
obchodných sieťach nie sú prostriedky na zabezpečenie kvetov proti vädnutiu.
- u aranžmánov skontrolujte, či je aranžovacia hmota dostatočne vlhká, ak nie je, dolejte vodu
- dolievať môžete aj vodu, do ktorej ste nechali rozpustiť výživu pre kvety
- ak to nie je nutné, nevyberajte z aranžmánu jednotlivé kvety. Vyberajte len s príznakmi
zhnitia či usušenia. Ak kvety sklopia svoje hlávky, je to znak, že im chýba voda. Vyberte ich
preto z aranžmánu, stonku zrežte a kvet nechajte voľne ponorený vo vode (najmä hortenzie).
Po napití vodou ich môžete zapichnúť naspäť do aranžmánu.

V neposlednom rade, rovnako ako u kvetináčových rastlín, aj u rezaných kvetov platí, že čím
lepšie kvety samé si vyberiete, tým dlhšie aj vydržia. Čo to znamená? Ak idete s kyticou
gratulovať o pár dní, nechajte si radšej zhotoviť novú kyticu z kvetov, ktoré sú aktuálne v
ponuke. Máte tak akú - takú istotu, že vyhotovená kytica podľa vášho výberu ešte zopár dní,
kým sa vyberiete za gratulantom, vydrží. Aj keď bývajú v ponuke už hotové kytice, nie vždy
musia byť vyhotovené hneď v deň predaja. Ak sa totiž nepredajú, bývajú udržiavané v
špeciálnych chladiacich zarianeniach. Takže môžu vydržať takmer neporušené aj niekoľko dní.
Ak však potrebujete kvety hneď v ten daný deň, môžete si vyberať aj z už zhotovených kytíc.
Pri kúpe kytíc myslite aj na ďalšiu skutočnosť: rezané kvety, kým sa dostanú do obchodov,
môžu byť dodatočne upravované. A to buď hneď v zahradníctvach, kde sa pestujú, v skladoch
alebo aj v kvetinárstvach. Týka sa to najmä rezanej zelene, listov, ktoré bývajú striekané
leskom. Niektoré kvety (napríklad chryzantémy, ruže a tulipány) sú zase umelo dofarbované.
Už na hotové kytice, aby vydržali čerstvé a pekné čo najdlhšie, sa zvykne aplikovať postrek
proti nadmernému vyparovaniu vody, čo je síce z jednej strany dobré. Kvety tak vydržia aj v
teplejších dňoch či miestnostiach. Je potrebné si však uvedomiť, že všetky látky či postreky sú
chemikálie, ktoré sa postupne do ovzdušia vyparujú a môžu narobiť problémy napríklad
alergikom. Niektoré kvety (ľalie) majú extrémne silnú prirodnú arómu.
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