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FLORISTIKA 3.U zahradníci
(Přepsat do sešitu Floristiky)

Rostlinný materiál pro jarní a velikonoční floristiku
Jarní cibulnaté a hlíznaté rostliny – lze je zakoupit jako řezané květiny, květiny s cibulí, nebo
jako hrnkové květiny.

Řezané květiny – tulipán (Tulipa), narcis (Narcisus), frézie (Freesia) hyacint (Hyacinthus),
kosatec (Iris), sněženka (Galanhus), konvalinka (Convollaria), modřenec (Muscari), snědek
(Ornithogalum), sasanka ( Anemone)

Hrnkové rostliny – šafrán (Crocus),sněženky (Galanthus), bledule ( Leucojum), hyacinty
(Hyacinthus),tulipány (Tulipa), modřence (Muscari), narcisy (Narcissus), čemeřice,
(Heleborus), prvosenky, (Primula), macešky (Viola), pomněnky (Myosotis), sedmikrásky
(Bellis), hortenzie (Hydrangea macrophylla)

Doplňkový rostlinný materiál – nejrůznější větvičky a proutky, které mohou být použity
v bezlisté formě, nebo přirychlené (tj. s rašícími lístky). Patří k nim např. pryšec (Euphorbia
spinosa), líska obecná (Corylus avellana), janovec metlatý (Cytisus scoparius), vrba jíva –
kočičky (Salix caprra), vrba bílá ( Salix alba), brusnice borůvka (Vaccinium myrtilus), bříza
bělokorá (Batula varrucosa), dřín obecný (Cornus mas)

Jarní aranžmá v nádobách – součástí jarní i velikonoční dekorace, jsou různá aranžmá v
nádobách ze živých řezaných květin a zeleně. Nejčastěji jsou vypichovány do aranžovací
hmoty.

Dekorace ze sušeného materiálu – nejčastěji se vytvářejí vypichováním do suché
aranžovací hmoty, lepení a svazování.

Vypichování do aranžovací hmoty pro sušené rostliny – je stejné, jediný rozdíl je
v chybějící vodě.

1) Před vložením hmoty do nádoby je třeba jí upravit na velikost odpovídající nádobě,
necháme hmotu dosahovat až ke stěnám nádoby. Zcela pevného připevnění
aranžovací hmoty do nádoby dosáhneme přilepení tavnou pistolí
2) Základ aranž. hmoty pro sušené květiny, musí být v dekoraci skrytý, a to nejlépe
ještě před vkládáním hlavních rostlin ( překrýt např. mechem)
3) Vložíme hlavní dekorační prvky (např. květ růže)
4) V širokých mělkých nádobách se pro upevnění aranž. hmoty, může použít tavná
pistole ,plastové hroty ( pinholdr), oboustranná kaučuková lepící páska

Na suchou dekoraci používáme šedou aranžovací hmotu.

