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Firma ARBOEKO s. r. o. pÛl roku po velké vodû
Stojíme na zaãátku jarní sezóny a pomalu jsme jiÏ v‰ichni zapomnûli, Ïe nûjaká velká voda v loÀském létû byla. âas pracuje ve prospûch zapomnûní, ale asi nikdo z nás, co jsme proÏili onu velkou vodu
nezapomene, vzpomínky zÛstanou vetknuty do pamûti. Îivot jde v‰ak
dál a na‰e vzpomínky moÏná pﬁebíjí souãasná situace v Zálivu a moÏná
mnohé dal‰í proÏitky, které na nás kaÏd˘ den ãekají. Pokud nûkdo projíÏdí regionem Mûlnicka, v‰imne si voln˘ch míst, kde je‰tû pﬁed rokem
stály domy, v‰imne si domÛ rozestavûn˘ch, ale i novû postaven˘ch domÛ a domkÛ, které mnoha rodinám nahradily nebo v nejbliÏ‰í dobû nahradí jejich jiÏ neexistující pﬁíbytky. Ale i zde je vidût, Ïe Ïivot jde dál
a Ïe lidé se umí i s takov˘mi Ïivotními pﬁekvapeními poprat.
âasto dostáváme otázky od Vás zákazníkÛ, ale i od kolegÛ ze zahradnického oboru jaká je situace v na‰ich ‰kolkách pÛl roku poté, jak
vlastnû rostliny vÛbec reagovali a jaké máme zku‰enosti.
Pokud nyní pﬁijedete do ARBOEKA do Obﬁíství, tak vám pravdûpodobnû bude pﬁipadat, Ïe zde Ïádn˘ pﬁírodní Ïivel neﬁádil. Ve‰keré kanceláﬁské zázemí i pûstební infrastruktura je jiÏ zcela opravena a opût
v naprostém poﬁádku. Jen venkovní plochy kontejnerovny jsou o nûco
prázdnûj‰í neÏ jiné roky. A jaké jsou na‰e zku‰enosti, které bychom
mohli pﬁedat dál ? Pokud je voda na plochách jen krátkou dobu ( u nás
to bylo pouh˘ch asi 18 hodin ) mnohé rostliny dokáÏí pﬁeÏít. Jako nejcitlivûj‰í na vodu se projevila skupina rhododendronÛ, která ve velmi
krátké dobû zareagovala a uhynula. TaktéÏ v‰echny suchomilné rostliny
jako napﬁ. rod Perowskia, Potentila,
Distribuãní centrum SmrÏice
Caryopteris, Cotinus atd. nemá v˘jaro 2003
znam zachraÀovat, jelikoÏ i tento
typ rostlin v brzké dobû podlehne
následkÛm ‰oku. Nûkteré jehliãnaté
dﬁeviny dokáÏí pﬁeÏít, to v‰ak v Ïádném pﬁípadû neplatí o rodu Chamaecyparis. DruhÛm jako Juniperus
media a chinensis se toto nadmûrné
mnoÏství také nikterak nelíbilo
a mnoho kultivarÛ pﬁeÏít nedokázalo. A mnoho rostlin, které dokáÏí
pﬁeÏít v‰ak vzhledem k bahnit˘m
usazeninám ze zneãi‰tûné vody nejsou prodejné. Jemné usazeniny velmi peãlivû ulpívají na okrasn˘ch

dﬁevinách a uzavírají
rostlinné
prÛduchy.
Omytí je velice obtíÏné,
pokud rostliny oschnou,
nelze takﬁka niãím tyto
jemné usazeniny odstranit. Nepomohou smáãedla, saponáty ani Ïádné
tlakové ãi‰tûní. Stejnû tak
stálezelené rostliny je
lep‰í okamÏitû zlikvidovat, neÏ se snaÏit o jejich
Zahájení expedice stromÛ - jaro 2003
záchranu, která pﬁíli‰ velk˘ úspûch nepﬁinese. Relativnû dobﬁe dokáÏí obstát listnaté dﬁeviny
opadavé, kde je dobré provést zakrácení v˘honÛ. Velmi dÛleÏitou podmínkou záchrany je zajistit kvalitní pﬁezimování pro tyto dﬁeviny, které
pro‰li takov˘mto ‰okem pﬁemokﬁení. Zachránit nûkteré dﬁeviny je moÏné také tím, Ïe je vysadíme do volné pÛdy, kde dokáÏí zregenerovat.
Dﬁevinám taktéÏ pomÛÏe pﬁihnojování hnojivy s obsahem draslíku, hoﬁãíku a fosforu. Konifery je vhodné o‰etﬁit fungicidním pﬁípravkem ( napﬁ. Rhidomil ) proti houbov˘m chorobám. Co se t˘ãe alejov˘ch stromÛ,
tak rody jako Robinia, Platanus, Salix, Alnus a Quercus si ve "velké vodû doslova libovaly". JiÏ ménû se to líbilo rodu Prunus, kter˘ reagoval
velmi citlivû. Obãas se ukázal i zajímav˘ pradox. V‰eobecnû citlivé
rostliny, které vyÏadují pﬁi pûstování ve ‰kolce nadmûrnou péãi pûstitele jako napﬁ. rod Viburnum, obstály tuto "vodní zkou‰ku" na v˘bornou.
Co ﬁíci závûrem. Dát jednoznaãn˘ recept na záchranu takto zasaÏen˘ch rostlin nelze, kaÏd˘ druh reaguje specificky, hodnû záleÏí v jakém rÛstovém stadiu se rostlina nachází, zda je vyzrálá a dostateãnû zakoﬁenûlá. Tolik nûkolik postﬁehÛ z na‰ich ‰kolek v Obﬁíství. Doufejme,
Ïe dal‰í "velká voda" nepﬁijde tak brzo, protoÏe bojovat s ní je hodnû
obtíÏné.
Ve spoleãnost ARBOEKO s. r. o. jsme úspû‰nû zahájili jarní sezónu,
i pﬁes vzniklé problémy loÀského roku jsme vám v‰ak pﬁipraveni nabídnout ‰irok˘ sortiment okrasn˘ch dﬁevin vlastní produkce nebo dovozu.
Tû‰íme se na va‰i jarní náv‰tûvu na na‰ich stﬁediscích v Obﬁíství i ve
SmrÏicích.
Ing. Pavel Kafka
jednatel spoleãnosti

Novinky z dovozu v sortimentu
ARBOEKA
Roubované konifery - stále populárnûj‰í
a Ïádanûj‰í skupina.

ARBOEKO
na veletrhu FOR ARCH 2002
JiÏ potﬁetí spoleãnost ARBOEKO s. r. o. pﬁedstavila svoji produkci okrasn˘ch dﬁevin na stavebním veletrhu FOR ARCH 2002.
Mezi rÛzn˘mi stavebními prvky, hmotami a doplÀky pro stavebníky bylo nûkolik zahradnick˘ch expozic, které tvoﬁili malé zelené ostrÛvky . Podle mnoh˘ch náv‰tûvníkÛ byly tyto zelené ostrovy dﬁevin a trávníkÛ oázou pro oãi.
Je vidût, Ïe o stavební veletrh je zájem. Je pravdou, Ïe velkou
ãást náv‰tûvníkÛ tvoﬁili stavebníci rodinn˘ch domkÛ. Ale kromû
tûchto náv‰tûvníkÛ nav‰tívila veletrh i odborná veﬁejnost z ﬁad
stavebních firem, projekãních kanceláﬁí a pracovníkÛ státní správy. Dokonce i provozovatelé zahradnick˘ch firem byly ãast˘mi
hosty na stánku ARBOEKA.
Je jen ‰koda, Ïe vystavovatelÛ z ﬁád zahradnick˘ch firem bylo málo. Pouze asi sedm firem se pokusilo této ‰iroké více ãi ménû odborné veﬁejnosti pﬁedstavit ãást zahradnického oboru. Na
závûr veletrhu jsme museli konstatovat, Ïe nás spoleãnû ãeká je‰tû mnoho osvûtové práce, abychom alespoÀ trochu upozornili na
ãinnost nás zahradníkÛ, která je nûkdy v hierarchii hodnot ãlovûka neprávem odsouvána jako ménû v˘znamná aktivita. Ale i zde
bylo vidût, Ïe se doba posunula dopﬁedu. Mnozí majitelé stavebních firem ví co znamená pojem tvarované Ïivé ploty, a v˘sadba
vzrostl˘ch alejov˘ch stromÛ, není pro mnohé jiÏ Ïádnou novinkou.

Na ãetná pﬁání Vás, zákazníkÛ, jsme pro jarní sezónu tuto skupinu opût roz‰íﬁili o nûkolik zajímav˘ch novinek. Stále vût‰í pozornosti se tû‰í zakrslé borovice roubované na kmínku. Pﬁipravili
jsme proto kolekci 11 tvarovû a barevnû odli‰n˘ch kultivarÛ.
V‰echny borovice jsou pûstované v kontejneru a vyvazované
k bambusu, kter˘ zaruãí rovn˘ kmínek. V˘‰ky kmínkÛ jsou dle
kultivaru individuální, pohybují se v rozmezí od 20 do 70cm.
KaÏdá rostlina je opatﬁena barevnou etiketou, na které si zákazník
mÛÏe prohlédnou rostlinu o nûkolik let star‰í. Eleganci a vzne‰enost borovice je‰tû více podtrhne oranÏov˘ TERRACOTA kontejner. Pro na‰í kolekci jsme vybrali kultivary (Pinus mugo cv. a Pinus nigra cv), které jsou díky sv˘m nízk˘m nárokÛm a malému
vzrÛstu vhodné pro pûstování v nádobách. Právû pûstování rostlin
v nádobách nás inspirovalo pro vytvoﬁení této kolekce. V‰echny
tyto kultivary mají stejné poÏadavky…. . slunce + sucho, coÏ je
ideální kombinace pro pûstování v nádobách na balkonech ãi terasách.
Z kolekce vybíráme nûkolik zajímav˘ch kultivarÛ:
Pinus mugo "Carsten's Wintergold" - pomalu rostoucí, kompaktní
borovice, která upoutá sv˘m nápadn˘m zlato-Ïlut˘m vybarvením. Toto vybarvení si udrÏí od záﬁí aÏ do dubna, poté získá opût
svûtle zelenou barvu. Dospûlá rostlina dorÛstá do v˘‰ky 40 cm.
Dal‰ím podobn˘m Ïlut˘m kultivarem je Pinus mugo "Ophir". Své
jehlice vybarvuje do zeleno-Ïluta témûﬁ ve stejném období. DorÛstá do v˘‰ky 50 cm. Pinus mugo "Humpy" - pomalu rostoucí
borovice s plo‰e kulovit˘m tvarem. Krátké, tmavû zelené jehlice
nádhernû kontrastují se svûtle hnûd˘mi mlad˘mi letorosty. Dospûlá rostlina dosáhne v˘‰ky 40 cm.
Ivana Vojnová -Arboeko Obﬁíství

INFORMACE PRO KOLEGY Z OBORU:
U tûchto firem mÛÏete oãekávat problémy
s hrazením faktur.

Ing. Jiﬁí Slíva
Stará petﬁvaldská 160
739 34 ·ENOV
IâO 61965651

MAL¯ SERIÁL VÍCEMÉNù PRAKTICK¯CH RAD K V¯SADBù D¤EVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Sm˘kala
Ing. Franti‰ek Sm˘kal,
Vy‰‰í odborná ‰kola
zahradnická Mûlník.

âÁST 4.: ZABEZPEâENÍ
P¤ÍZNIV¯CH STANOVI·TNÍCH
PODMÍNEK PRO D¤EVINY
I. PÛdní podmínky - pokraãování
2. 5 Materiály pro zlep‰ení vegetaãní vrstvy pÛdy
a její vyhnojení do zásoby
2. 5. 1. 6 Hydroabsorbenty a fyzikální pÛdní kondicionéry
a) TerraCottem® - 1. pokraãování
PÛdní kondicioner TerraCottem® se dále skládá z tûchto skupin sloÏek
(kromû 3 skupin uveden˘ch v ãísle 1/2002):
• organick˘ch hnojiv
• aktivátorÛ (stimulátorÛ) rÛstu koﬁenÛ
• nosného materiálu (nosného média)
TerraCottem® (dále jen TC) zintenzivÀuje rÛst koﬁenÛ. Koﬁenov˘ systém
se zakládá rychleji a rovnomûrnûji. Intenzivnûj‰í a rozsáhlej‰í je rÛst koﬁenÛ do ‰íﬁky i do hloubky. Omezuje úãinky z pﬁesazovacího ‰oku, primárnû zpÛsobeného stresem ze sucha, ponûvadÏ je schopn˘ pﬁedcházet
vysou‰ení rostlin a tím sniÏuje úhyn po v˘sadbû a celkové v˘sledné ztráty. Rostliny jsou jeho pÛsobením vitálnûj‰í a suchu více odolné. Zvy‰uje
vodní retenãní kapacitu pÛdy - pojme 100 násobek vody oproti vlastní
hmotnosti (100 g TC pojme 10 l vody, kterou potom pomalu uvolÀuje).
Úspora ztrát vody se projeví ve sníÏení zálivek a ve sníÏení ztrát odtékáním a vypaﬁováním (evaporací). Potﬁeba vody se sniÏuje o 40 - 75 %. Zaji‰Èuje rostlinám dostatek hnojiva pro první rok. Zaji‰Èuje men‰í vyplavování hnojiv. Zvy‰uje pﬁístupnost hnojiv, coÏ se projevuje men‰ími
ztrátami hnojiv a tím úsporou hnojiv o 20 - 50 %. Zlep‰uje pÛdní strukturu - kypﬁením pÛdy zvy‰uje mikrobiologickou aktivitu, zabraÀuje
zhutnûní a zvy‰uje provzdu‰nûnost pÛdy. Zvy‰uje odolnost pÛdy vÛãi
zasolení. Podporuje del‰í rÛstovou sezónu, rychlej‰í a kompletnûj‰í rÛst
a tím vy‰‰í kvalitu rostlin a vyrovnanost porostÛ. zvy‰uje ekologickou
a ekonomickou efektivnost. Zejména sniÏuje náklady na péãi o v˘sadby.
Podrobnûj‰í charakteristika skupin sloÏek TerraCottemu®
• Hydroabsorbenty - smûs rÛzn˘ch kopolymerÛ propenamid-propeonátu. Absorbují a ukládají sráÏkovou vodu nebo závlahu (fyzikální proces), která se normálnû ztrácí v˘parem, odtokem a prÛsakem. Tato voda je tak zadrÏena a je k dispozici rostlinám. Absorbují organická

a minerální hnojiva (chemick˘ proces), ãímÏ zvy‰ují efektivnost vyuÏití hnojiv aÏ o 60 %. PÛsobí jako filtr zachycující pﬁebyteãné soli nebo
neãistoty a vytváﬁejí tak zásobu "ãisté vody" pro rostliny.
• Minerální rozpustná hnojiva - jsou potﬁebná k nastartování první fáze
rÛstu. Jde o klasickou smûs NPK (6-1-4) s mikroprvky. Jsou absorbována hydrogelem. Aãkoliv se sloÏení NPK mÛÏe jevit nízké, aktuelní stav
je vy‰‰í: urãité hydroabsorbenty obsahují draslík, urãité organické
sloÏky obsahují dusík a urãité sloÏky aktivátoru rÛstu koﬁenÛ obsahují
dusík. MnoÏství NPK v celkovém objemu TC je pﬁesto vyjádﬁeno jako
6-1-4.
• Minerální, postupnû uvolÀovaná hnojiva - hnojiva zabezpeãující Ïiviny a mikroprvky pro cel˘ rok po aplikaci. Jsou aktivována pﬁi teplotû +
15 °C a pﬁi stálé teplotû + 21 °C postaãují pro 9 aÏ 12 mûsícÛ. Nejsou
aktivována vlhkostí a nejsou ani ovlivnûna mnoÏstvím de‰Èové vody
nebo závlahami. Mechanismus tepelné aktivace hraje dÛleÏitou roli,
protoÏe uvolÀuje Ïiviny bûhem pﬁirozené fáze rÛstu. KdyÏ se teplota
sníÏí natolik, Ïe se rostliny dostávají do dormance, pﬁísun Ïivin se sníÏí nebo zastaví.
• Organická hnojiva - stimulují mikrobiologickou stabilitu pÛdy. Celkovû pﬁispívají k úpravû optimálních chemick˘ch vlastností pÛdy, protoÏe uvolÀují dusík a dal‰í prvky, které stimulují rÛst.
• Aktivátor (stimulátor) rÛstu koﬁenÛ - je sloÏen z hormonálních prekursorÛ, kombinovan˘ch s vitamíny, ‰kroby a proteiny. Neobsahuje rÛstové hormony. Prekursory jsou pﬁírodní látky, které jsou absorbovány
koﬁeny rostlin a ty je pak pﬁemûní v rostlinné hormony, jeÏ jsou vhodné pro konkrétní rostlinn˘ druh. Hrají dÛleÏitou roli v poãáteãní fázi
rÛstu rostlin, i kdyÏ reprezentují jen mal˘ podíl v celé smûsi. Jsou
zvlá‰tû cenné pﬁi aktivaci prodluÏování koﬁenov˘ch bunûk a jejich dûlení a rovnûÏ pro v˘vin listÛ a tvorbu biomasy. Koﬁeny pak mohou rÛst
rychleji i do hloubky, kde je více vody.
• Nosn˘ materiál (nosné médium) - vulkanická hornina (láva), pórovit˘
materiál, kter˘ má malé dutinky, ve kter˘ch se mÛÏe zadrÏet voda a Ïiviny. PÛsobí jako nosiã aktivátorÛ rÛstu koﬁenÛ, umoÏÀuje homogenní rozloÏení®v‰ech sloÏek a usnadÀuje mechanickou aplikaci. Velikost
ãástic navíc poskytuje provzdu‰nûní substrátu nebo pÛdy.
TC zvy‰uje mineralizaci v pÛdû, ãímÏ souãasnû zabezpeãuje mnohem
vy‰‰í úãinek hnojení, neÏ se udává pro samotnou hodnotu N-P-K. Hodnota NPK (v souladu s v˘sledky v˘zkumÛ na univerzitû) je uváÏlivû nízká, ale doplÀkové mnoÏství NPK mÛÏe b˘t nezbytné vzhledem k vlivu
TC na mineralizaci. Suché pÛdy zabraÀují nebo sniÏují proces mineralizace (uvolÀování minerálÛ v pÛdû, zpÛsobené chemick˘m a fyzikálním
rozkladem hornin a pÛd). UdrÏujeme-li pÛdu vlhãí a podporujeme-li
mikrobiologickou aktivitu v pÛdû, TC mineralizaci v pÛdû zvy‰uje tak,
Ïe je uvolÀováno více makro- a mikroprvkÛ do pÛdního profilu. Pﬁesto,
Ïe TC nabízí rostlinám více Ïivin (prvkÛ) neÏ normální hnojivo, sniÏuje
se mnoÏství hnojiva, které je vylouÏeno nebo vyplaveno a tím je sníÏena moÏnost kontaminace podzemních vod.
(pokraãování)

ARBOEKO P¤EDSTAVUJE MECHANIZACI - ¤ÁDKOVACÍ STROJ JACOBS SF 120
V loÀském roce jsme novû zaloÏili stﬁedisko pûstování konifer
a okrasn˘ch keﬁÛ. Smyslem tohoto stﬁediska je pûstování v˘‰e
uveden˘ch rostlin ve volné pÛdû za úãelem následného kontejnerování a dopûstovávání do velikostí pro prodej. I zde se dá za
pomoci kvalitní mechanizace zv˘‰it produktivita práce od sázení aÏ po expedici.
Jedním takov˘m strojem, kter˘ toto umoÏÀuje je stroj na pﬁípravu dráÏek - pÛdní fréza (dráÏkovaã). DráÏkovaã je jednoduch˘
závûsn˘ polonesen˘ stroj s variabilním poãtem dráÏkovacích
jednotek. Pohon stroje je zaji‰tûn náhonov˘m hﬁídelem, kter˘ je
dále pﬁes pﬁevodovku a ﬁetûzové spojení rozveden na obû strany
hﬁídeli s talíﬁov˘mi ﬁádkovaãi.
¤ádkovací jednotka je tvoﬁena talíﬁem s noÏi a podmítacími
U profily a odhrnovací deskou. NoÏe a U profily jsou k talíﬁi pﬁipevnûny ‰roubov˘m spojením, které zároveÀ slouÏí jako stﬁiÏná
pojistka. Pﬁed strojem je pﬁipevnûna snímatelná rozhrnovací radlice. Hloubku ﬁádku urãují v˘‰kovû stavitelná opûrná kola.
Mezi hlavní pﬁednosti bych ﬁadil vysok˘ provozní v˘kon a pﬁesné ﬁádkování. To je dÛleÏité zejména pro dal‰í vyuÏití mechanizace pﬁi následném pûstování. Nastavitelná ‰íﬁka ﬁádku od 100
mm do 300 mm nám umoÏÀuje se pﬁizpÛsobit velikosti koﬁenového systému ãi velikosti zemního balu rostliny. Posunutím nebo

demontováním sekcí lze upravit poãet ﬁádkÛ od 1 do 3 respektive do 6 av‰ak pouze do ‰íﬁky stroje 1500 mm. Nezanedbatelnou
plusovou hodnotou je i jednoduchost obsluhy a nenároãnost na
údrÏbu. Nutností pro správnou funkci stroje je kvalitní pﬁípravy
pÛdy, nejlépe se nám osvûdãilo pouÏití rotaãního kypﬁiãe. V hluboké brázdû lze jen velmi obtíÏnû docílit rovn˘ch ﬁádkÛ. Maximální hloubka dráÏek 250 mm mÛÏe b˘t pro vzrÛstnûj‰í rostliny
nedostaãující, coÏ si vyÏaduje ãásteãnou redukci koﬁenového
systému rostlin pﬁi vlastní v˘sadbû. Správné pouÏití tohoto stroje
nám zajistí rovné v˘sadbové ﬁady a rovnomûrnou hloubku pro
vlastní v˘sadbu, coÏ je dÛleÏitou podmínkou pro zdárné následné pûstování a o‰etﬁování dﬁevin. I tato mechanizace pﬁispívá ke
kvalitû
pûstovan˘ch
okrasn˘ch dﬁevin, které
spoleãnost ARBOEKO
distribuuje na ná‰ trh.
Jiﬁí ·afránek
zást. ved. stﬁediska

P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA

(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch dﬁevin)
Cornus stolonifera ‚Flaviramea'
Tento druh svídy pochází ze Severní Ameriky
a dorÛstá 1, 5 aÏ 3 m. Na stanovi‰ti se rozrÛstá,
protoÏe v˘hony, které se dot˘kají pÛdy snadno
zakoﬁeÀují. Opadavé listy jsou svûtle zelené vejãité aÏ kopinaté, 5-10 cm dlouhé. Velmi efektní
je Ïlutozelená borka, která dobﬁe vyniká zejména v zimû a v kombinaci s Cornus a. 'Sibirica'.
Kvete v kvûtnu Ïlutobíle, kulaté plody jsou bílé.
Tato dﬁevina s bohat˘m koﬁenov˘m systémem je
zcela nenároãná na stanovi‰tû, upﬁednostÀuje
vlhãí místa. Dobﬁe sná‰í mûstské prostﬁedí.
Cornus stolonifera ‚Kelsy's Dwarf'
Mal˘, pouze 75 cm vysok˘ a dvakrát tolik ‰irok˘ velmi hust˘ keﬁ. Dále se rozrÛstá
zakoﬁeÀováním pÛdy se dot˘kajících v˘honÛ. Jednoleté v˘hony jsou slabé, ãervenohnûdé u báze oranÏovozelené, star‰í dﬁevo je tmavû olivovû zelené. Opadavé listy jsou 6-8 cm velké zelené, na podzim se zbarvují do Ïluta aÏ oranÏovoãervena. Na stanovi‰tû nenároãnou, obvykle pÛdopokryvnou dﬁevinu lze
pouÏít i jako doprovodnou zeleÀ (ulice), ãi k podsadbû vy‰‰ích rostlin. Dobﬁe
sná‰í mûstské prostﬁedí. MÛÏe v‰ak b˘t po‰kozena pozdními mrazy.
Corylopsis
Zajímavé keﬁe pocházející z Japonska. Kvetou je‰tû pﬁed olistûním v III-IV, pﬁíjemnû voní. PouÏívají se jako solitery nebo do skupin. V dobû kvûtu dobﬁe vynikají pﬁed tmav˘m pozadím jehliãnanÛ. Mají rádi teplé sluneãné stanovi‰tû chránûné pﬁed severním a v˘chodním vûtrem. Na vysychav˘ch pÛdách sázíme do
polostínu. Na pÛdách vlhãích a bohat˘ch na humus hÛﬁe vyzrává. Brzy ra‰ící
kvûty b˘vají pﬁíleÏitostnû po‰kozeny mrazem. Doporuãuje se jejich ochrana.
Corylopsis pauciflora
Men‰í, ‰iroce rozloÏit˘ keﬁ s jemn˘m vûtvovím
a lehce pﬁepadav˘mi konci v˘honÛ. DorÛstá 11,5 m. Listy má srdãité aÏ 7 cm dlouhé svûtle zelené, na rubu modrozelené. Na podzim se zbarvují do Ïluta. Îluté zvonkovité kvûty jsou po 2-3
v krátk˘ch klasech. Mimoﬁádnû pûkná je kombinace lískovníãku s ve stejnou dobu kvetoucím
Rhododendron 'Praecox'.
Corylopsis spicata
Je o nûco vût‰í neÏ pﬁede‰l˘ druh. Má také silnûj‰í a vzpﬁímenûj‰í v˘hony. DorÛstá 2 m, v dobr˘ch podmínkách i 3 m v˘‰ky a stejné ‰íﬁky. Listy jsou ‰iroce vejãité do 10 cm dlouhé, svûtlezelené aÏ modrozelené. Na podzim se zbarvují do
Ïluta aÏ oranÏova. Velmi atraktivní svûtle Ïluté zvonkovité kvûty jsou po 6-12
v 3-4 cm dlouh˘ch klasech.
Corylus avellana
Tento domácí keﬁ doÏívající se i 100 let je roz‰íﬁen prakticky po celé Evropû. Roste volnû v listnat˘ch i smí‰en˘ch lesích v jejich okrajích i na mezích od níÏin po
polohy 1600 m. n. m. Líska vytváﬁí ‰irok˘, vzpﬁímenû rostoucí keﬁ, mnohdy 5-7
m vysok˘. Opadavé tmavozelené listy jsou kulaté aÏ ‰iroce vejãité, 6-10 cm
dlouhé na okraji pilovité. Na podzim se zbarvují Ïlutû. Líska je jednodomá rostlina. Samãí jehnûdy kvetou III-IV, ãasto v‰ak jiÏ koncem ledna ãi v únoru. Samiãí kvûty kvetou ve stejnou dobu a zÛstávají aÏ na ãervené blizny v pupenech.
Plodem je jedl˘ oﬁí‰ek, po 1-4 ve svazku. Uzrává v IX-X. Líska má bohat˘ a rozsáhl˘ koﬁenov˘ systém, tvoﬁí odnoÏe. Na pÛdu je zcela nenároãná, upﬁednostÀuje sluneãné stanovi‰tû, ale roste i ve stínu. Velmi mrazuvzdorná rostlina která
dobﬁe obráÏí i po hlubokém zpûtném ﬁezu. Dá se vyuÏít i ke zpevÀování svahÛ
a zlep‰ování pÛdní struktury.
Corylus avellana ‚Aurea'
OdrÛda podobná základnímu druhu, li‰í se pouze barvou listÛ. Na jaﬁe jsou listy
zbarveny intenzivnû Ïlutû, bûhem léta pﬁecházejí do Ïlutozelené. PoÏadavky na
pÛdu a stanovi‰tû jsou obdobné jako u Corylus avellana. V˘borná celkovû odolná kontrastní dﬁevina.
Corylus avellana ‚Contorta'
Velmi atraktivní 2-4 m vysok˘ vzpﬁímenû rostoucí
opadav˘ keﬁ. Star‰í rostliny získávají de‰tníkovit˘
tvar. V˘hony má zvlá‰tnû pokroucené, pﬁepadavé.
Listy mají tvar a velikost jako základní druh, ale
jsou také zkroucené a jakoby pomaãkané. Nejefektnûj‰í je tento kultivar v zimû, kdy vyniknou jeho bizardní vûtve a brzy zjara v plném kvûtu. Plodem je jedl˘ oﬁí‰ek, kter˘ je men‰í neÏ
u základního druhu a také pozdûji dozrává. Líska
je na pÛdu a stanovi‰tû zcela nenároãná. Pûstuje se
i jako kmínková forma roubovaná na Corylus colurna. PouÏívá se pﬁedev‰ím jako solitera v zahradách i ve veﬁejné zeleni.
Corylus avellana ‚Pendula'
Men‰í stromek s pﬁevisl˘mi vûtvemi. Star˘ kultivar s obdobn˘mi nároky jako základní druh. PouÏití jako solitera v zahradách i parcích.

Corylus maxima ‚Purpurea'
Efektní 3-4 m vysok˘ a stejnû tak ‰irok˘ opadav˘
keﬁ. Hlavní v˘hony rostou vzpﬁímenû, ve stáﬁí
získává de‰tníkovit˘ tvar. Listy jsou lesklé, po
celou vegetaci ãervené aÏ ãernoãervené. Barvu
si zachovávají i v lehkém stínu. Samãí kvûty tvoﬁí aÏ 6 cm dlouhé naãervenalé jehnûdy, které
vykvétají v III-IV. Ze samiãích kvûtÛ jsou patrné
pouze ãervené blizny. Plodem je kulat˘ aÏ 2 cm
velk˘ jedl˘ oﬁí‰ek. Tento druh má také bohatû
vûtvenou koﬁenovou soustavu a lze vyuÏít ke
zpevnûní svahÛ. Na pÛdu a stanovi‰tû je nenároãn˘. Pro svÛj vzhled a jedlé plody patﬁí mezi oblíbené kontrastní dﬁeviny v zahradách i v mûstské zeleni. Z Corylus maxima i Corylus m. 'Purpurea' bylo vyselektováno mnoho odrÛd pûstovan˘ch pro oﬁí‰ky.
Cotinus coggygria
Pomalu rostoucí 3-5 m vysok˘ hust˘ opadav˘ keﬁ. Listy velmi pozdû ra‰í, jsou
vejãité aÏ eliptické, 3-8 cm velké zelené sivû ojínûné. Na podzim Ïluté aÏ oranÏové. âesk˘ název - ruj vlasatá- je odvozen od jejího velmi dekorativního kvûtenství. Kvete ve velk˘ch (aÏ 30 cm) dlouh˘ch latách v VI-VII. Po odkvûtu se ãást
kvûtenství prodluÏuje a vytváﬁí spleÈ naãervenal˘ch "vlasÛ". V této podobû zÛstává na keﬁi dlouho do podzimu. B˘vá vyuÏíváno floristy. Ruj vyÏaduje teplou
a slunnou polohu. PÛdu upﬁednostÀuje Ïivnou a propustnou. Je vápnomilná.
Velmi dobﬁe sná‰í sucho, teplo i mûstské prostﬁedí. V tuh˘ch zimách namrzá, ale
dobﬁe obráÏí. V˘hony b˘vají pﬁíleÏitostnû napadány houbami. Hezká solitera,
která dokáÏe vyniknout i ve skupinách pﬁed kulisou vy‰‰ích keﬁÛ ãi stromÛ.
Cotinus coggygria ‚Royal Purple'
Mimoﬁádnû cenûn˘ kultivar s celoroãnû temnû ãerven˘mi kovovû leskl˘mi listy.
DorÛstá do 3 m. Kvûtenství jsou ménû nápadná neÏ u základního druhu, obvykle
dosahují délky 15-20 cm. Nároky na pÛdu a stanovi‰tû jsou shodné jako u Cotinus cogg. V˘borná solitera a kontrastní dﬁevina.
Cotoneaster
Tento rod zahrnuje asi 50 druhÛ, které jsou roz‰íﬁeny v Evropû, severní Africe
a Asii. Skalníky jsou vût‰inou keﬁe rÛzného habitu, v mírném pásmu i malé
stromky. Listy mohou b˘t v závislosti na druhu opadavé, poloopadavé nebo i stálezelené, stﬁídavé nedûlené a celokrajné. Bílé nebo narÛÏovûlé kvûty tvoﬁí chocholíky. Vykvétají v V-VII. Plodem jsou malé malviãky od kulat˘ch pﬁes vejãité
aÏ po podlouhlé. Také barva je druh od druhu odli‰ná - od naÏloutlé pﬁes oranÏovou, rÛzné ãervené aÏ po ãernou. Skalníky tvoﬁí velké mnoÏství plodÛ, kterré
drÏí dlouho na rostlinû. Zvlá‰tû atraktivní jsou stálezelené druhy s leskl˘m listem,
které v zimû kontrastují s ãerven˘mi plody. Tyto kultivary jsou také oblíbené pro
v˘sadby v nádobách. Skalníky nemají zvlá‰tní nároky na stanovi‰tû. Lépe rostou
v Ïivn˘ch propustn˘ch pÛdách s vy‰‰ím obsahem vápníku. Dávají pﬁednost slunci, pouze stálezelené druhy lépe prospívají v polostínu. Vût‰ina druhÛ a kultivarÛ je dobﬁe mrazuodolná, pﬁesto mohou nûkteré stálezelené druhy namrzat.
Cotoneaster adpressus
Tento slabû rostoucí, plaziv˘ skalník pochází ze
západní âíny. Pﬁi ‰íﬁce 1 m dorÛstá okolo
30 cm. Opadavé listy se na podzim barví vínovû. Plody jsou ãervené kulaté, na rostlinû dlouho vydrÏí. Medonosná rostlina
Vhodná pÛdopokryvná dﬁevina, pro nízké plÛtky, lemy. Dobﬁe sná‰í vítr, mráz i exponovaná
stanovi‰tû.

Cotoneaster bulatus
Tento druh taktéÏ pochází ze západní âíny. DorÛstá
3m a ãasto je ‰ir‰í neÏ vy‰‰í. Star‰í rostliny mají pﬁepadavé vûtve. Listy jsou opadavé, tmavozelené, ponûkud koÏovité aÏ 7 cm velké. Kvete bohatû naãervenale v kvûtnu aÏ ãervnu. Velmi atraktivní jsou
velké ãervené plody, aÏ 9 mm velké, které zÛstávají
na keﬁi i v zimû a ãasto aÏ do jara.
Vhodn˘ do vût‰ích skupin, vysok˘ch volnû rostoucích plotÛ.
Cotoneaster conspicus 'Decorus'
Stálezelen˘ hust˘, asi 1m vysok˘ keﬁ. Jeho listy jsou velmi tmavozelené, matné.
Plody jsou oranÏovoãervené, aÏ 1 cm velké.
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
V˘znamná selekce z neménû známého Cotoneastru d. 'Skogholm'. V˘borná pÛdopokryvná dﬁevina, dorÛstající asi 60 cm. Tento pomûrnû hust˘ keﬁ má dlouhé
obloukovitû pﬁepadavé, bohatû vûtvené letorosty. Stálezelené listy jsou lesklé,
tmavozelené. âást star‰ích listÛ se na podzim zbarvuje Ïlutû aÏ oranÏovû. Kvete
velmi bohatû bíle v kvûtnu aÏ ãervnu. OranÏové aÏ 1cm velké samostatné plody
vydrÏí na keﬁi do jara.
Na stanovi‰tû nenároãn˘, sná‰í vítr, mráz i mûstské klima.

