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O PROMLOUVÁNÍ A KRAJINÁCH VNIT¤NÍCH A VNùJ·ÍCH
Stejnû jako se opakovaná leÏ ãasem stává pravdou, tak se
stejnû opakované návyky bez toho, zda-li jsou dÛleÏité nebo
nikoliv, stávají takov˘m pravidlem, Ïe ãasem nám v‰em pﬁipadají zcela bûÏné a normální. Pﬁelom minulého roku s rokem nov˘m opût jako uÏ tolikrát pﬁedtím patﬁil v‰elikému
hodnocení, plánování, pﬁíslibÛm ãi závazkÛm. A taky promluvám a projevÛm. Ke konci roku se totiÏ v‰ichni pﬁimlouvají v‰em. Uãitelé sv˘m ÏákÛm - tûm taky nûkdy i domlouvají, ‰éfové sv˘m zamûstnancÛm, hlavy rodin sv˘m rodinám.
Promlouvají taky prezidenti sv˘m národÛm, ãlenové politick˘ch stran ãlenÛm jin˘ch politick˘ch stran, v˘znamné osobnosti na nev˘znamném postavení i nev˘znamné postaviãky
z v˘znamn˘ch pozic. Promluvy, od pﬁípitkÛ pﬁes projevy aÏ
po vzne‰ená a trochu nabubﬁelá poselství mají obvykle nûco
spoleãné - jak pﬁijdou, tak odejdou - mají krátkou dobu Ïivotnosti. Pﬁitom nejcennûj‰í promluvy vznikají v tichosti
a ústraní, obvykle bez velkého zájmu novináﬁÛ a médií. Paradoxnû se pﬁitom ãasto ani jako promluvy netváﬁí.
Tak nûjak je to moÏná i s knihou, která minul˘ rok nenápadnû, ale na trvalo vstoupila do mého soukromí. Je to kniha
"Krajiny vnitﬁní a vnûj‰í", od pana Václava Cílka. Nechci pouÏívat uãen˘ch slov literárních kritikÛ. Chci vám jen nenápadnû naznaãit, Ïe by stálo za to, pﬁeãíst si ji. Jste-li ãtenáﬁkou ãi

ãtenáﬁem na‰eho bulletinu, dá se totiÏ dÛvodnû pﬁedpokládat, Ïe vás tyto dobﬁe uãesané my‰lenky osloví a moÏná jako
mne, i nadchnou. Na ukázku si dovoluji citovat nûkolik
z kontextu vytrÏen˘ch ﬁádkÛ a zároveÀ se omlouvám, Ïe se
jich neve‰lo víc…
"…veﬁejné prostory jsou místem setkávání. V‰imnûte si, jak si
hrají dûti. Potkají se, neplánují, pﬁedem nearanÏují a najednou se zaãnou hrát. Nûãím takov˘m b˘valo tradiãní námûstí.
Náhodná setkání, ale jaká moÏnost rozehrát hru na lásku, na
vzájemnou pomoc, na úsmûv! Námûstí má umoÏÀovat náhodu. Sdûlovací prostﬁedky nás informují o puãích a volbách,
ale námûstí je je‰tû dÛleÏitûj‰í. Co je dûtem do volebních preferencí? Ony potﬁebují vidût, jak se lidé oblékají a chovají, co
si myslí. VÛbec se nejedná o nûjakou hlubokou komunikaci,
právû naopak, na námûstí se musí jednat o ty nejobyãejnûj‰í
vûci, bez kter˘ch není Ïivota: co se teì nosí, o ãem se povídá, kdo umﬁel…a o dûtech. KdyÏ tohle vezmûte lidem tím, Ïe
jim námûstí ucpete automobily, tak jim berete kus Ïivota.
A nezáleÏí pﬁitom, jak krásné jsou okolní budovy, ale na tom,
jestli se mohu potkat, zastavit a v klidu prohodit pár slov. Na
námûstí sice mÛÏe stát socha, ale je víceménû lhostejná. Zato strom tam musí stát. A kde bude strom, budou i lidé…"
Pavel Chlouba

DNY ZAHRADNICK¯CH CENTER 2004
Ve dnech 3. - 6. 2. 2004 probûhnou prezentaãní dny v areálu ARBOEKA v Obﬁíství.
V tûchto dnech mÛÏete nav‰tívit nejvût‰í v˘stavu sortimentu okrasn˘ch dﬁevin v historii ARBOEKA. Na plo‰e novû vybudované haly
o rozloze 750 m2 mÛÏete vidût prezentaci ‰irokého sortimentu okrasn˘ch dﬁevin z vlastní
produkce a z dovozu, která je urãena pro zahradnická centra. Z dovozov˘ch dﬁevin uvidíte více jak 500 prezentovan˘ch taxonÛ, nûkteré prezentované druhy budou prezentovány
poprvé v historii firmy. Dal‰í ‰irok˘ sortiment

bude ke zhlédnutí v areálu skleníku a v areálu
novû vybudované fólioskleníku o rozloze
7 000 m2. Bûhem tûchto dnÛ mÛÏete v dobû
od 7,30 hod. do 15,00 hod. nav‰tívit ná‰ areál
a prohlédnout si prezentaci rostlin. Tato obsahem rozsáhlá prezentace je urãena pﬁedev‰ím
pro zahradnická centra, ale i pro realizátory.
Pro v‰echny náv‰tûvníky bude pﬁipraveno obãerstvení. Jste srdeãnû zváni na nejvût‰í prezentaci okrasn˘ch dﬁevin pro zahradnická
centra v historii ARBOEKA. Tû‰íme se na va‰i
náv‰tûvu.

·KOLKA ALEJOV¯CH STROMÒ V ROCE 2003
Stejnû jako v celé republice tak i ve ‰kolkách v Obﬁíství byl rok
2003 ve znamení sucha. Aãkoliv v prÛbûhu vegetace pr‰elo v˘znamnû pouze dvakrát, ke zmírnûní dÛsledkÛ se plnû vyuÏila kapková závlaha. Pro letní období jsme napûstovali nûkolik set stromÛ
v Airpot systému, které se podaﬁilo úspû‰nû prodat. Ve ‰kolkách
v Obﬁíství jsme pro podzimní sezónu pﬁipravili rekordní mnoÏství
alejov˘ch stromÛ a díky znaãnému zájmu byla velká vût‰ina z nich
jiÏ vyexpedována. Nejvysazovanûj‰ími byly tyto druhy a kultivary:
Acer platanoides Globosum
Acer platanoides Columnare
Tila vulgaris Pallida
Robinia pseudoacacia Umbraculifera
Acer platanoides
Prunus serrulata Kanzan
a pﬁekvapivû se mezi nû zaﬁadil i Carpinus betulus.
Ve srovnání s roky 2001 a 2002 se opût sníÏil podíl prostokoﬁenn˘ch stromÛ z celkového poãtu prodan˘ch stromÛ. Proã klesá
obliba prostokoﬁenn˘ch stromÛ? Snad z obavy z hor‰ího ujímání?
Pﬁedstavme si proto pﬁednosti prostokoﬁenn˘ch stromÛ. Mají objemovû bohat‰í koﬁenov˘ systém neÏ stromy s balem. Je moÏné se ihned pﬁesvûdãit o kvalitû koﬁenového systému. Jsou cenovû zajímavûj‰í, protoÏe se snadno dob˘vají a expedují. Díky tomu je moÏné
tyto stromy pﬁipravit ve velmi krátké dobû pﬁed dohodnut˘m odbûrem. OkamÏit˘m svozem, pﬁepravou v uzavﬁeném automobilu
a rychlou v˘sadbou je zaji‰tûna stejná ujímatelnost a rÛst jako
u stromÛ se zemním balem. Vyzkou‰en˘m a levn˘m zlep‰ením je
gelování koﬁenÛ, které je ochrání pﬁed vysycháním. Pro rok 2004
pro Vás pﬁipravujeme nûkolik novinek v sortimentu a vylep‰ení
technologie pûstování. Vûﬁím, Ïe budete s na‰imi, nejenom prostokoﬁenn˘mi, stromy spokojeni a Va‰e v˘sadby budou dobﬁe rÛst.
Ing. Zdenûk Málek

…A DAL·Í NOVÉ ETIKETY
Stává se jiÏ trochu tradicí, Ïe vÏdy v prvním vydání
na‰eho bulletinu v novém roce informujeme zákazníky o roz‰íﬁení vlastních barevn˘ch fotoetiket o nové druhy. Nejinak tomu bude i letos. PﬁipomeÀme
si, Ïe na jaﬁe roku 2002 zaãalo Arboeko poprvé nabízet rostliny s vlastními fotoetiketami. Jednalo se
o etikety pro vytipovan˘ch 100 druhÛ rostlin, etikety
s originálním autorsky chránûn˘m designem a zajímavû pojat˘m textem ve tﬁech jazycích na zadní
stranû. "Dobr˘ den", pozdraví napﬁíklad Forsythia intermedia 'Spectabilis', a dále pokraãuje: …"i kdyÏ mi
ãasto ﬁíkají zlat˘ dé‰È, jmenuji se vlastnû zlatice.
Jsem nenároãná a krásná rostlina, která pﬁiná‰í jaro
do zahrad a parkÛ. Moje kvûty jsou vût‰í neÏ u pÛvodního druhu a objevují se jiÏ na jednoletém dﬁevû.
Nadev‰e miluji sluníãko a Ïivné pÛdy s vût‰ím obsahem vápníku. A mám-li toho dostatek, odvdûãím se
vám velkou elegancí. " Takto tedy komunikuje rostlina z Arboeka se zákazníkem. Reakce na‰ich zákazníkÛ byly velmi pﬁíznivé a zejména proto pﬁibyly
v roce 2003 etikety na dal‰ích 100 druhÛ a letos na
jaﬁe to bude dal‰ích 55. NezÛstali jsem jenom u hezk˘ch obrázkÛ a líbiv˘ch textÛ, ale zapracovali jsme
i na formách a tvarech. Nyní máme k dispozici speciální etikety na popínavé rostliny, trvalky, rÛÏe, konifery, rhododendrony a dal‰í. V roce 2004 vám Arboeko
nabízí tyto kvalitní a originální fotoetikety jiÏ na 80 % produkce kontejnerovan˘ch dﬁevin a mimo jiné je sympatické, Ïe se vy‰‰í náklady na poﬁízení takov˘chto etiket nijak negativnû nepromítly do cen na‰ich rostlin.
Bc. Martin Procházka, Arboeko Obﬁíství

ARBOEKO VYSTAVUJE
NA VELETRHU IPM V ESSENU
V termínu od 29. 1. do 1. 2. 2004 bude spoleãnost ARBOEKO s. r. o.
prezentovat poprvé svoji produkci okrasn˘ch dﬁevin na zahradnickém
veletrhu v nûmeckém Essenu. V˘stavní expozici firmy naleznete v hale 9 stanovi‰tû ã. 9-124. Kromû vlastní expozice bude také produkce
ARBOEKA prezentována ve spoleãné zahradnické expozici âeské republiky, která je pod zá‰titou Ministerstva zemûdûlství ve stejné hale
ã. 9. Pﬁijìte nav‰tívit tento "ostrÛvek " na‰eho ãeského zahradnictví na
nejvût‰ím zahradnickém veletrhu v Evropû, potû‰í nás va‰e náv‰tûva.

PRO CO NEJLEP·Í SPOLUPRÁCI P¤I
VY¤IZOVÁNÍ POPTÁVEK A OBJEDNÁVEK
Zimní období je obdobím, kdy je po uplynulé sezónû alespoÀ trochu ãasu zamyslet se nad na‰í vzájemnou spoluprací. Obracíme se na Vás s nûkolika námûty pro pokud moÏno co nejdokonalej‰í komunikaci pﬁi splÀování Va‰ich poÏadavkÛ. Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe pro mnohé z Vás nebudou
níÏe napsaná slova niãím pﬁevratn˘m, zvlá‰tû pro ty, kteﬁí poãítají dobu
na‰í spoleãné spolupráce na dlouhé roky. KaÏdoroãnû se ale Va‰e ﬁady
rozrÛstají o nové zájemce o na‰e sluÏby, proto povaÏujeme na místû zmínit se o nûkolika bodech, aby na‰e vzájemná komunikace probíhala co
nejlépe. Zaãneme-li u ceníku, je potﬁeba zmínit to, Ïe ceny uvedené
v ceníku pro dovozové zboÏí jsou orientaãní. Pro Vás na‰e zákazníky je
nespornû v˘hodné nejdﬁíve se informovat na cenu, za jakou jsme schopni Vámi poÏadovan˘ materiál zajistit. KaÏd˘ podzim sice vydáváme katalog na‰ich produktÛ, ten ale mÛÏe slouÏit pﬁi ve‰keré na‰í snaze jen orientaãnû, neboÈ jak na‰e produkce, tak i produkce na‰ich dodavatelÛ je
omezená. V praxi to znamená, Ïe pokud dojde zboÏí u nás i u velkopûstitelÛ, kteﬁí mají ceny, se kter˘mi se v na‰em katalogu poãítá, jsme pro
uspokojení Va‰ich potﬁeb nuceni obrátit se na obchodníky, kteﬁí ale mohou mít ceny vy‰‰í, neÏ podle kter˘ch bylo v katalogu kalkulováno. Toto
mÛÏe b˘t pro Vás velmi nepﬁíjemné hlavnû v situaci, kdy ve Va‰em rozpoãtu poãítáte s katalogovou cenou a aktuální cena za této situace by se
ve srovnání s Va‰imi pﬁedpoklady li‰ila smûrem nahoru. Velmi dÛleÏité je
to hlavnû u vût‰ích projektÛ, kdy rozdíl v cenû jedné rostliny dûlá v souãtu nezanedbatelnou ãástku. Tyto projekty Vám ochotnû oceníme na poÏádání i pro potﬁeby v˘bûrového ﬁízení, kdy v pﬁípadû absence Vámi poÏadovaného sortimentu v na‰í zásobû pﬁímo oslovujeme na‰e
dodavatele, zda by byli schopni pﬁípadnou objednávku v potﬁebném
mnoÏství, konkrétním ãase a za jakou cenu vykr˘t. Velmi dÛleÏité pro
Vás je také to, Ïe u vût‰ích partií se hlavnû pﬁi brzkém jednání s dodavateli vytváﬁí prostor pro poskytnutí zajímavûj‰ích cen. NezapomeÀme také, Ïe niÏ‰í neÏ katalogové ceny je nûkdy moÏné poskytnout i pﬁi objednání malého poãtu rostlin, v‰e je v závislosti na momentální situaci
na‰ich dodavatelÛ. Stejnû tak platí, Ïe jsme schopni zajistit i mnoho z toho, co v katalogu uvedeno není, neboÈ jeho obsah je omezen˘ a jak uÏ
bylo v˘‰e uvedeno, spolupracujeme i s obchodníky. Pozastavíme-li se
krátce nad vyﬁizováním objednávek, je pro jejich bezproblémové vykrytí
dÛleÏitá hlavnû vãasnost, tj. pokud moÏno co nejkrat‰í doba mezi na‰í
nabídkou a Va‰í objednávkou. Víme, Ïe je to ãasto vzhledem k napﬁ.
dlouhé rozhodovací dobû investorÛ obtíÏné, jen tak ale mÛÏe b˘t dﬁíve
Vám nabídnuté zboÏí pro Vás rezervováno u nás i u na‰ich dodavatelÛ.
Pokud napﬁíklad zcela urãitû nevíte rozhodnutí investora, ale Va‰e ‰ance
na získání zakázky je vysoká, mÛÏete si zboÏí nezávaznû rezervovat, toto je moÏné v pﬁípadû vût‰ích projektÛ. Kromû vãasnosti je velmi dÛleÏitá u Va‰í objednávky i její konkrétnost. Pokud obdrÏíme objednávku napﬁ. na Acer platanoides ve velkosti obvodu kmínku 12-14 cm,
nepoznáme zda máte zájem o zboÏí prostokoﬁenné nebo s balem. Pokud
obdrÏíme objednávku na Thuja occidentalis v kontejneru ve velikosti 6080 cm, nepoznáme zda máte zájem o kultivar Brabant, Smaragd nebo
nûkter˘ dal‰í napﬁ. barevn˘ kultivar. Pro Va‰i jistotu, Ïe jsme objednávku
v poﬁádku obdrÏeli, obdrÏíte potvrzení o jejím pﬁijetí. Vlastní vyﬁízení objednávek probíhá nejpozdûji do 14 dnÛ, k odbûru zboÏí budete vÏdy vyzváni pﬁedem. Pﬁejeme Vám dobrou jarní sezónu !!
Bc. Svatopluk Ryba, Arboeko s. r. o. Obﬁíství

SMRÎICKÉ D¤EVINY PRO âESKOU
A MORAVSKOU KRAJINU
Asi tûÏko bychom dnes hledali mûsto kde neroste alespoÀ nûkolik
stromÛ dodan˘ch Arboekem. V mnoha soukrom˘ch zahradách se lidé tû‰í z rostlin od nás aÈ uÏ si je sami koupili v obchodní síti nebo si
zahradu nechali vybudovat tzv. na klíã. Mûsta i zahrady nejsou v‰ak
sami o sobû uzavﬁenou jednotkou, jsou
jak známo zasazeny do krajiny. V posledních 3 letech nabízíme v na‰em sortimentu právû men‰í alejové stromy,
které jsou urãeny pro obnovy alejí u polních cest, k v˘sadbám podél vodních tokÛ ãi pﬁímo biokoridorÛ. K tûmto úãelÛm máme ve svém sortimentu nabídku
dﬁevin ze smrÏické produkce ve velikosti obvodu kmínku 8–10, 10–12 cm. Dﬁeviny se vût‰inou vysazují prostokoﬁené.
Na pﬁání zákazníka jsme schopni koﬁeny o‰etﬁit vodozdrÏn˘m gelem, kter˘
zv˘‰í ujimatelnost vysazen˘ch dﬁevin.
Ing. Stanislav Flek,
Arboeko s. r. o. SmrÏice

Obnovy polních cest vã. v˘sadby alejí
v KÚ Nedvûzí, Olomouck˘ kraj.
Stáﬁí v˘sadby 3 roky.

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

- tabletovaná hnojiva nesmí pﬁijít pﬁi v˘sadbû do pﬁímého kontaktu s koﬁeny
- pﬁi aplikaci pevn˘ch, zejména prá‰kov˘ch, hnojiv na‰iroko se dbá na to, aby hnojiva (ani
prach z nich) neulpûl na listech okolních rostlin a nepo‰kodil je
- pﬁi volbû hnojiva se dbá na:
- obsah a pomûr hlavních Ïivin (N, P, K), pﬁípadnû i Ca a Mg a mikroprvkÛ v pÛdû a hnojivu a poÏadavky dﬁevin
- ovlivÀování pH pÛdy hnojivem ve vztahu k poÏadavkÛm rostlin (hnojiva fyziologicky kyselá a fyziologicky zásaditá)
- na obsah rizikov˘ch prvkÛ v hnojivech stanoven˘ch zákonem (napﬁ. napﬁ. kadmium 50,
olovo 15, rtuÈ 1, arzén 10, chrom 150 mg/kg hnojiva)

I. PÛdní podmínky - 8. pokraãování
2. 5 Materiály pro zlep‰ení vegetaãní vrstvy pÛdy a její vyhnojení do zásoby
2. 5. 6 Minerální hnojiva
Obecné zásady
Pro hnojení do zásoby lze stanovit tyto zásady:
- minerální hnojiva musí odpovídat âSN 65 4802 PrÛmyslová hnojiva a musí b˘t vhodná
pro pﬁedpokládan˘ úãel pouÏití
- na plo‰né hnojení do zásoby se pouÏívají v souãasné dobû hlavnû hnojiva jednoduchá,
dvousloÏková a levná kombinovaná
- na hnojení do zásoby do jam se pouÏívají hlavnû modernûj‰í tipy kombinovan˘ch granulovan˘ch hnojiv kryt˘ch voskem nebo blankou nebo hnojiva tabletovaná (formovaná)
- u fosforeãného a draselného a vápenatého hnojení se vyuÏívá v˘hoda hnojení do zásoby
- zpravidla se pouÏívají hnojiva s nulov˘m nebo nízk˘m obsahem N; musíme se vyvarovat
pﬁehnojení dusíkem, které mÛÏe zpÛsobit nadmûrnû rychl˘ rÛst v˘honÛ (kmenÛ) z ﬁídk˘ch
pletiv, které dobﬁe nevyzrávají, pak se oh˘bají ãi vylamují, snadno namrzají a jsou náchylnûj‰í k chorobám a ‰kÛdcÛm
- dusíkatá hnojiva s rychle vyplaviteln˘m dusíkem se k zásobnímu hnojení nepouÏívají
- k dﬁevinám citliv˘m na chlor se nesmí pouÏívat chloreãnatá hnojiva pouÏívat, popﬁípadû
se musí aplikovat na podzim, aby se do zaãátku vegetaãního období chlor vyplavil
- na plochy dává se pﬁednost hnojivÛm s dlouhodob˘m úãinkem
- do jam dáváme pﬁednost hnojivÛm s dlouhodob˘m úãinkem a ﬁízen˘m uvolÀováním
- rychlost uvolÀování Ïivin u vût‰iny hnojiv závisí zejména na obsahu vody v pÛdû; Pouze
u novûj‰ích tipÛ kombinovan˘ch hnojiv (granulovaná, krytá voskem nebo blankou) závisí
uvolÀování hlavnû na teplotû pÛdy. S rostoucí teplotou pÛdy se zvy‰uje rychlost uvolÀování Ïivin, coÏ koresponduje s jejich rostoucí potﬁebou se zvy‰ující se asimilaci pﬁi vy‰‰ích
teplotách.
- nûkterá novûj‰í kombinovaná hnojiva obsahují dva komponenty (startovací a zásobní)
- pﬁed aplikací se mohou mísit pouze hnojiva která spolu chemicky nereagují; nûkterá je
nutno po smísení ihned zapravit do pÛdy, nebo promísit se substrátem
- nûkterá hnojiva je moÏno pouÏít souãasnû s pesticidy, hydrosorbenty, popﬁ. s regulátory
rÛstu
- promísení hnojiva s pÛdou (substrátem)nebo rozhození hnojiva na povrch pÛdy a jeho zapravení musí b˘t rovnomûrné
- tabletovaná hnojiva se umísÈují tûsnû pod povrch pÛdy, maximálnû do hloubky 0, 1 m; pﬁi
pﬁihnojování i hloubûji, maximálnû v‰ak do hloubky 0, 2 m pod povrch pÛdy, po obvodu
koﬁenového systému

NOVÁ KRYTÁ PùSTEBNÍ PLOCHA V AREÁLU
KONTEJNEROVÉ V¯ROBY JIÎ V PROVOZU
V na‰em bulletinu jsme Vás prÛbûÏnû informovali o v˘stavbû fólioskleníku v Obﬁíství. PÛvodnû plánované dokonãení stavby na konec
listopadu se podaﬁilo je‰tû o tﬁi t˘dny urychlit a díky tomuto posunu
byla jiÏ v polovinû
prosince
zaplnûna
vût‰ina záhonÛ, jednak ãerstvû kontejnerovan˘m materiálem
(soliterní keﬁe, kmínkové dﬁeviny a rÛÏe )
a dále choulostivûj‰ímy druhy (Leucothoe, Pieris, Photinia,
apod.), které zde pﬁeãkají zimu.
Po klidném prÛbûhu
vánoãních svátkÛ a Nového roku, pﬁíroda bez varování okamÏitû
provûﬁila kvalitu a spolehlivost této stavby, která v na‰ich klimatick˘ch podmínkách je‰tû nebyla vyzkou‰ena. Teploty pod hranicí -20
°CC a opakované pﬁídûly snûhu (celkem 20 cm bûhem tﬁech nocí),
potvrdily správnost rozhodnutí pouÏít právû tento druh konstrukce.
Jen pro zajímavost uvedu informaci o aÏ neuvûﬁitelné nosnosti
vrchní dvojité fólie, která je 500kg. na m2. Tato stavba je v kombinaci s novou multifunkãní halou nejenom funkãnû dokonalá, ale
i esteticky velmi zdaﬁilá, coÏ ostatnû mÛÏou zájemci z ﬁad na‰ich
zákazníkÛ posoudit pﬁi náv‰tûvû areálu Arboeka v Obﬁíství. Jsme
pﬁesvûdãeni, Ïe tento nov˘ objekt poslouÏí k produkci je‰tû kvalitnûj‰ích rostlin, které si Ïádá trh v na‰í republice.
Oldﬁich JeÏek, Arboeko Obﬁíství

Hnojení do zásoby
Minerální, dnes nejãastûji prÛmyslová, hnojiva pouÏívaná k vyhnojení do zásoby se pouÏívají:
- pﬁi plo‰né pﬁípravû pÛdy, zejména pro soustﬁedûné v˘sadby (obvykle pro v˘sadbu stromÛ
s podsadbou keﬁÛ nebo trvalek)
- do v˘sadbov˘ch jam, zejména vût‰ích rozmûrÛ (b˘vá ãasto spojeno s v˘mûnou pÛdy, jejím pﬁihnojením organick˘mi hnojivy a základním i startovacím hnojením prÛmyslov˘mi
hnojivy)
• Plo‰né vyhnojení pﬁi pﬁípravû pÛdy
Pﬁi plo‰né pﬁípravû pÛdy se zásobní hnojiva obvykle rozmetají na ‰iroko na povrch pÛdy
a dobﬁe, stejnomûrnû a co nejhloubûji (nejlépe do celého profilu vrchní vrstvy pÛdy) pﬁed
v˘sadbou zapraví (nejlépe pÛdní frézou, rekultivátorem a pod. ). Dají se aplikovat zároveÀ
s organick˘m nebo zelen˘m hnojením.
• Zásobní hnojení do v˘sadbov˘ch jam
Pﬁi hnojení do zásoby do jam se rÛznû vyhnojují spodní a vrchní vrstva pÛdy. Vrchní vrstva
pÛdy je rozhodující pro pﬁíjem Ïivin. Spodní vrstva pÛdy by pﬁitom nemûla obsahovat
v místech kde není pﬁístup vzduchu nehumifikovanou (nerozloÏenou) organickou hmotu,
vãetnû surového humusu a rozdrcené dﬁevní hmoty (z koﬁenÛ a pod. ). U tûÏ‰ích pÛd je to
obvykle v hloubce pod 0, 3 m, u lehãích pod 0, 4 m pod úrovní terénu. Spodní vrstva pÛdy
je prakticky minerální substrát, kter˘ není nutno ve vût‰inû pﬁípadÛ pﬁihnojovat. V˘jimku
tvoﬁí substrát, kter˘ je chud˘ na P, K, Ca, popﬁípadû Mg. Pokud je pﬁihnojení nutné, tak se
do zeminy (substrátu) této vrstvy pﬁidají pevná, velmi pomalu rozpustná fosforeãná, draselná, vápenatá, popﬁípadû hoﬁeãnatá hnojiva, která se stejnomûrnû a dobﬁe promísí s pÛdou
mimo jámu. Dusiãnatá a vícesloÏková hnojiva se obvykle k tomuto úãelu nepouÏívají.
Vrchní vrstva pÛdy má obsahovat vût‰í podíl organick˘ch dávek, vãetnû surového humusu,
ponûvadÏ kladnû ovlivÀují fyzikální vlastnosti pÛdy (zejména vodní a vzdu‰n˘ reÏim) i tvorbu sorpãního komplexu, kter˘ mimo jiné zpomaluje vyplavování Ïivin do spodiny. Má b˘t
dobﬁe zásobena základními P, K, Ca, Mg i mikroprvky. Dusík má b˘t jen v nízk˘ch dávkách.
PouÏívají se hnojiva pevná a v˘hodné je pouÏít hnojiva dlouhodobû pÛsobící. Moderní granulovaná hnojiva, krytá voskem nebo blankou, ãasto obsahují i startovací dávky prvkÛ a pﬁitom pÛsobí dlouhodobû (aÏ 36 mûsícÛ). ZároveÀ je moÏné pouÏít i pÛdní kondicionéry (viz
pﬁedcházející ãísla). Homogenizace smûsi musí b˘t dokonalá a musí b˘t provedena mimo
jámu. Pokud se pﬁed a nebo pﬁi v˘sadbû zemina (substrát) pﬁehnojí, nebo se na v˘mûnu pÛdy v jámû (r˘ze) pouÏije vysoce prohnojená zemina (substrát), zvy‰ujeme nebezpeãí vzniku
kvûtináãového efektu. Pokud se aplikuje pﬁi v˘sadbû pﬁi hnojení do zásoby tabletované hnojivo dáváme pﬁednost velk˘m tabletám (aÏ 30 g) s velmi dlouhodob˘m úãinkem.

Pﬁedstavujeme vám nové ãleny t˘mu ARBOEKO s. r. o.

Ing. Lucie Koãicová
asistentka obchodního
oddûlení SmrÏice
abs. ZF v Lednici na Moravû

Michaela Ederová
úãetní v Obﬁíství
abs. SE· Mûlník

Potﬁebujete mluvit s úãetním oddûlením
ARBOEKA ????
Z dÛvodu nutného pﬁímého kontaktu vás na‰ich zákazníkÛ
s úãetním oddûlením ARBOEKA v Obﬁíství jsme zaﬁídili pﬁímé telefonické spojení, které jiÏ není potﬁeba realizovat pﬁes
na‰e hlavní telefonní ãísla a zatûÏovat tûmito hovory obchodní oddûlení. Pﬁímé tel. ãíslo do úãetního oddûlení firmy
ARBOEKO v Obﬁíství je 315 674 081. Ze sv˘mi dotazy se
mÛÏete obrátit na na‰e pracovníky.

INFORMACE PRO KOLEGY Z OBORU

U tûchto firem mÛÏete oãekávat problémy s hrazením faktur

Petr Hastík - Zahradnické sluÏby
Halenkov ã. p. 368, 756 03 HALENKOV
IâO 68328117

P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA

(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch keﬁÛ)
Deutzia
Tento rod pocházející z âíny, Japonska, Himalájí a Mexika zahrnuje asi 50 druhÛ. V souãasné dobû pûstované kultivary byly vy‰lechtûny pﬁeváÏnû ve Francii. Trojpuky jsou men‰í aÏ stﬁednû velké, ãasto vzpﬁímenû rostoucí keﬁe s dut˘mi v˘hony. Zajímavá je i kÛra,
která se na star‰ích v˘honech odlupuje. Kvetou od V. do zaãátku VII. Jejich bílé nebo rÛÏové zvonkovité kvûty jsou uspoﬁádány v hroznech, latách nebo vrcholících. Plodem je
3-5 chlopÀová tobolka, která bûÏnû zÛstává na keﬁi do jara. Plody nemají okrasn˘ v˘znam. Deutzie se pouÏívají jako solitery do trvalkov˘ch záhonÛ, pro smí‰ené skupinové
v˘sadby i pro volnû rostoucí Ïivé ploty. Jejich v˘hodou je nenároãnost na pÛdu a pﬁizpÛsobivost k jejímu pH. Stanovi‰tû by mûlo b˘t vlhãí a oslunûné. V takov˘chto podmínkách
déle kvetou, zatímco na suchém stanovi‰ti listy i kvûty vadnou. Star‰í keﬁe je vhodné ãas
od ãasu po odkvûtu prosvûtlit nebo zmladit zpûtn˘m ﬁezem.
Deutzia gracilis
Vzpﬁímenû rostoucí hust˘ keﬁík s pﬁeklonûn˘mi konci v˘honÛ. Obvykle dorÛstá 60-80 cm a ve stáﬁí je spí‰e ‰ir‰í neÏ vy‰‰í. Zelené opadavé listy jsou vejãité aÏ dlouze kopinaté, 3-6
cm dlouhé s pilovit˘m okrajem. âistû bílé, jednoduché zvonkovité kvûty jsou sestaveny do aÏ 9 cm dlouh˘ch lat. Kvete
bohatû v V. -VI. Dobﬁe roste v kaÏdé zahradní pÛdû, dává
v‰ak pﬁednost slunnému a vlhãímu stanovi‰ti. Tento ménû
vzrÛstn˘ trojpuk se hodí na nízké Ïivé ploty, do trvalkov˘ch
záhonÛ, pﬁípadnû i pro osazování vût‰ích nádob. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Deutzia gracilis 'Nikko'
Nízk˘, okolo 60 cm vysok˘ keﬁík, s úzce eliptick˘mi listy. Kvûty jsou bílé a oproti D. gracilis je‰tû ãetnûj‰í. Tento kultivar je zvlá‰tû vhodn˘ pro skalky a malé zahrady. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Deutzia x hybrida 'Monte Rose' (D. longifolia x D. discolor ?)
Stﬁednû vzrÛstn˘, nepﬁíli‰ hust˘ keﬁ. Hlavní v˘hony rostou
vzpﬁímenû do 1, 5 (2) m, postranní vûtviãky jsou pﬁevislé. Ve
stáﬁí dosahuje ‰íﬁky aÏ 1, 5 m. Tmavozelené opadavé listy
jsou ‰iroce eliptické 6-10 cm dlouhé s pilovit˘m okrajem.
Tento trojpuk je v ãervnu obalen 2-3 cm velk˘mi, ‰iroce otevﬁen˘mi slézovû rÛÏov˘mi kvûty s v˘raznû Ïlut˘mi tyãinkami.
Kvûty postupnû blednou, aÏ jsou pﬁi odkvûtu témûﬁ bílé. Na
stanovi‰tû je nenároãn˘, dobﬁe roste na slunci i v lehkém stínu. Je to jedna z nejcennûj‰ích Deutzií. Mrazuvzdornost:
-24 °C.
Deutzia x kalmiiflora (D. parviflora x D. purpurascens)
Men‰í, nepﬁíli‰ hust˘, vzpﬁímenû rostoucí keﬁ s jemn˘mi pﬁepadav˘mi v˘hony. DorÛstá
v˘‰ky 1-1, 5 m a pﬁibliÏnû stejné ‰íﬁky. Opadavé, svûtle zelené listy mají chloupkat˘ rub
a pilovit˘ okraj, jsou podlouhle vejãité aÏ kopinaté, 3-6 cm dlouhé. TmavorÛÏová poupata se objevují v kvûtnu. Kvûty jsou z vnitﬁní strany bílorÛÏové a z vnûj‰í strany mají sytû rÛÏové aÏ rÛÏovoãervené prouÏky. Jednoduché kvûty jsou do 2 cm ‰iroké a tvoﬁí laty
s 5-12 kvítky. Na pÛdu nemá zvlá‰tní nároky, lépe roste na slunném vlhãím stanovi‰ti.
Mrazuvzdornost: -24 °C.
Deutzia x magnifica (D. scabra x D. vilmorinae)
Vysok˘, vzpﬁímenû rostoucí druh se siln˘mi, rychle rostoucími v˘hony. Pﬁi ‰íﬁce 2-2, 5 m dorÛstá okolo 3 m. Opadavé listy jsou dlouze kopinaté, obvykle 4-6 cm dlouhé. Na dlouh˘ch
v˘honech mohou mít i 14 cm. Okraje drsného listu jsou jemnû pilovité. Lícní strana je svûÏe zelená, rub má ‰edozelen˘.
Velké, ãistû bílé kvûty jsou sestaveny do hust˘ch okoliãnat˘ch
lat. Tento plnokvût˘ kultivar kvete v VI. Dobﬁe roste na slunci
i v lehkém stínu. Déle kvete na vlhãích stanovi‰tích.
Mrazuvzdornost: -24 °C.
Deutzia x rosea
Mal˘, hust˘, vzpﬁímenû rostoucí trojpuk s pﬁepadav˘mi konci v˘honÛ. DorÛstá okolo 1-1,
5 m do v˘‰ky a 1 m do ‰íﬁky. Tmavozelen˘ opadav˘ list má svra‰tûl˘ povrch, chloupkat˘
rub a jemnû pilovit˘ okraj. Jednoduché zvonkovité kvûty jsou zvenku rÛÏové, uvnitﬁ bílé,
aÏ 2 cm velké a jsou sestaveny v krátké laty. Kvete v VI. -VII. Stejnû jako ostatní Deutzie
je i tato nenároãná na pÛdu a upﬁednostÀuje vlhãí, oslunûné nebo lehce zastínûné stanovi‰tû. Mrazuvzdornost: -24 °C.
Deutzia x rosea 'Carminea'
Tento kultivar je men‰í neÏ základní hybrid, dorÛstá jen okolo 1 m. Má stejné listy, ale
kvûty jsou zvenku v˘raznû purpurovû rÛÏové, uvnitﬁ témûﬁ bílé. Kvete od poloviny kvûtna. V˘bornû se hodí do mal˘ch zahrad a skalek.
Mrazuvzdornost: -24 °C.
Deutzia scabra 'Plena'
AÏ 3 m vysok˘, vzpﬁímenû rostoucí keﬁ, kter˘ ve stáﬁí dosahuje aÏ 2, 5 m na ‰íﬁku. Tmavozelené vejãité aÏ kopinaté listy
jsou 5-10 cm (na dlouh˘ch v˘honech aÏ 14 cm) dlouhé, po
obou stranách drsné. Tento plnokvût˘ kultivar má rÛÏová
poupata a uvnitﬁ bílé, zvenãí narÛÏovûlé kvûty. Kvûtenstvím
je aÏ 12 cm dlouhá lata. Kvete v VI. Jako v‰echny bûÏnû pûstované trojpuky je i tento kultivar na pÛdu nenároãn˘ a k jejímu pH pﬁizpÛsobiv˘. Nejlépe se mu daﬁí na slunném nebo
lehce zastínûném vlhãím stanovi‰ti. Vysazuje se bûÏnû do
parkÛ jako souãást smí‰en˘ch keﬁov˘ch skupin nebo do volnû
rostoucích Ïiv˘ch plotÛ. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Eleagnus
Rod Eleagnus zahrnuje asi 45 druhÛ, které pocházejí z Asie, jiÏní Evropy a ze Severní
Ameriky. Jsou to stálezelené nebo opadavé ãasto trnité keﬁe ãi men‰í stromy. Listy jsou
eliptické, stﬁídavé, na spodní stranû se stﬁíbﬁit˘mi ‰upinkami. ·upinkami stejné barvy jsou
více ãi ménû pokryty i mlad‰í v˘hony. Borka star‰ích vûtví a kmene b˘vá podélnû rozpraskaná. Drobné Ïluté aÏ bûlavé kvûty jsou seskupeny po 3-7 do svazeãkÛ. Jsou vonné
av‰ak málo atraktivní. Plodem je kulatá aÏ elipsoidní, Ïlutá, pﬁípadnû naãervenalá peckoviãka. V‰echny opadavé druhy jsou mimoﬁádnû pﬁizpÛsobivé stanovi‰ti i klimatick˘m
podmínkám. Jsou velmi odolné vûtru, horku, smogu i zasolení. Díky tûmto vlastnostem se
vysazují i na extrémní stanovi‰tû jako jsou suché svahy, komunikace. . . Sv˘mi koﬁeny

dobﬁe zpevÀují exponované svahy. Naopak stálezelené druhy je dobré vysazovat na chránûná stanovi‰tû, pﬁípadnû je na zimu a pﬁed jarním sluncem lehce zakr˘t. Stálezelené druhy v tuh˘ch zimách nebo na nevhodném stanovi‰ti opadávají, ale zpravidla dobﬁe obrÛstají. Neopadavé druhy vysazujeme do vlhãích vápenit˘ch pÛd.
Eleagnus angustifolia
Hlo‰ina úzkolistá je roz‰íﬁena od Stﬁedomoﬁí aÏ po Mongolsko. Roste na bﬁezích ﬁek, na moﬁském pobﬁeÏí i na stepích
a to na v‰ech typech pÛd vãetnû písãit˘ch a kamenit˘ch. Je to
vysok˘ keﬁ nebo mal˘ strom s ‰iroce rozprostﬁen˘mi vûtvemi.
Vûtve se ve stáﬁí hodnû pﬁeklánûjí. Celkovû se jedná o dﬁevinu
nepravidelného habitu. Obvykle dorÛstá 5-7 m a ve stáﬁí dosahuje stejné ‰íﬁky. Mladé v˘hony jsou stﬁíbﬁitû ‰edé, star‰í vûtve spí‰e ‰edohnûdé s podélnû rozpraskanou kÛrou. Trny velké
1-3 cm vyrÛstají hlavnû na mlad˘ch v˘honech. Opadavé listy
jsou dlouze kopinaté, 4-8 cm dlouhé s zeleno‰edou lícní stranou a rubem hustû pokryt˘m stﬁíbﬁit˘mi chloupky. Bohatû
kvete v V. -VI. nenápadn˘mi zvonkovit˘mi vonn˘mi kvûty. Jejich vnûj‰í strana je ‰edostﬁíbrná, vnitﬁní Ïlutá. Podlouhlé Ïluté stﬁíbﬁitû ‰upinaté plody jsou 1 cm dlouhé. Peckoviãky jsou
jedlé, sladké ale mouãnaté. Na stanovi‰tû je nenároãná, sná‰í
i extrémní teplo, av‰ak ve stínu se jí moc nedaﬁí. PouÏití je
stejné jako u ostatních opadav˘ch hlo‰in - svahy, komunikace, v˘sypky. . . , mimo to mÛÏe b˘t souãástí vy‰‰ích stﬁíhan˘ch Ïiv˘ch plotÛ. Mrazuvzdornost: -35, -40 °C.
Eleagnus x ebbingei (E. macrophylla x E. pungens)
Vût‰í, vzpﬁímenû rostoucí málo rozvûtven˘ keﬁ, kter˘ v dobr˘ch podmínkách dorÛstá i 3
m. Má stﬁíbﬁitû zbarvené mladé v˘hony, star‰í vûtve jsou mûdûnû hnûdé. Stálezelené eliptické listy jsou 6-10 cm dlouhé, koÏovité, leskle tmavozelené. Jejich rub je stﬁíbﬁitû ‰ed˘
s v˘razn˘mi hnûd˘mi nebo ãern˘mi teãkami. Kvete v IX. - XI. , v mírn˘ch zimách i déle.
Malé bílé kvítky sladce voní. VyÏaduje chránûná stanovi‰tû v polostínu aÏ lehkém stínu,
v tuh˘ch zimách mÛÏe namrzat. Na pÛdu je nenároãn˘, av‰ak na chud‰ích pÛdách lépe
vyzrává. Mrazuvzdornost: -18 °C.
Enkianthus campanulatus
Tento opadav˘, obvykle do 2-3 m dorÛstající keﬁ pochází z Japonska. V mládí je úzk˘, vzpﬁímenû rostoucí, star‰í keﬁe jsou
nepravidelnû rozloÏité. Pro tento druh je typické pﬁeslenovité
postavení vûtviãek. Eliptické, 3-7 cm dlouhé listy jsou nahlouãené na koncích vûtviãek. Jejich v˘raznû zelená barva se
na podzim barví do Ïluté aÏ ohnivû ãervené. Z paÏdí listÛ vyrÛstají okolíky drobn˘ch zvonkovit˘ch aÏ baÀkovit˘ch Ïlut˘ch kvûtÛ s jemn˘m ãerven˘m nádechem. Kvete v V. -VI.
Plodem je pûtipouzdrá tobolka. Vysazujeme do polostínu aÏ stínu. Na slunci roste dobﬁe
jen na vlhãích stanovi‰tích. UpﬁednostÀuje dobrou humózní kyselou pÛdu, je vápnostﬁeÏn˘. Pro v˘razné podzimní zbarvení a dlouhou dobu kvetení je oblíben˘m doplÀkem
vﬁesovi‰È. Mrazuvzdornost: -24 °C.
Erica
Rod Erica je mimoﬁádnû rozsáhl˘, zahrnuje pﬁes 500 druhÛ pocházejících z jiÏní Afriky
a asi 10 druhÛ, které rostou ve Stﬁedomoﬁí a pﬁi pobﬁeÏí mezi Portugalskem a Skandinávií.
Vﬁesovce jsou stálezelené keﬁe, v˘jimeãnû malé stromky (Erica arborea). Jejich pﬁeslenovitû uspoﬁádané jehlicovité listy jsou vût‰inou tmavozelené. Mají drobné zvonkovité kvûty, které tvoﬁí hrozny, klasy nebo laty. Barva je od bílé, pﬁes rÛÏovou aÏ po purpurovû fialovou. V závislosti na druhu kvetou po cel˘ rok napﬁ. E. carnea I. -V. , E. cinerea VI-VIII.
, E. tetralix IX. -IX. Díky svému zakrslému, kompaktnímu rÛstu a dlouhé dobû kvetení jsou
velmi oblíbené ve skalkách, vﬁesovi‰tích i pﬁírodních partiích vût‰ích zahrad. Minimálnû
jednou za 3 - 5 je vhodné po odkvûtu provést zpûtn˘ ﬁez. Nejvût‰í v˘znam mají kultivary
od E. carnea, které jsou velmi dekorativní jiÏ bûhem zimních mûsícÛ, kdy barevná poupata nebo kvûty kontrastují s tmav˘mi jehlicovit˘mi listy, pﬁípadnû se snûhem. Kultivary
od E. cinerea nebo E. vagans jsou citlivûj‰í na mráz. Mrazuvzdornost: -18, -28 °C v závislosti na druhu a kultivaru.
Erica carnea
Tento nízk˘ stálezelen˘ keﬁík pochází a Alp. Obvykle dorÛstá
15-40 cm do v˘‰ky a 50 cm do ‰íﬁky. Má hnûdé polehle vystoupavé v˘hony. Tmavozelené, lesklé jehlicovité listy jsou
uspoﬁádány po 4 do pﬁeslenu. U základního druhu rÛÏové aÏ
purpurové kvûty tvoﬁí na koncích v˘honÛ hrozny. Poupata se
objevují na rostlinû jiÏ pozdû na podzim a vykvétají od II. -V.
Plodem je hnûdá tobolka. Vﬁesovce vysazujeme na slunné aÏ
polostinné stanovi‰tû s dobﬁe propustnou pÛdou. ·patnû sná‰ejí zamokﬁení i déletrvající sucho. K pÛdû jsou jinak tolerantní, rostou v alkalick˘ch i zásadit˘ch pÛdách. Erica carnea
je jednou z mála vﬁesovi‰tních rostlin, která sná‰í vápenité pÛdy. Od tohoto druhu existuje mnoho barevn˘ch kultivarÛ, od
bíl˘ch ('Schneekuppe', 'Snow Queen'), pﬁes rÛÏovou ('Rosalie', 'Winter Beauty', 'Pink
Spangles') aÏ po purpurovou ('Myretoun Ruby', 'Rubinteppich'). Také délka kvûtenství je
rÛzná v závislosti na kultivaru, od 4 cm u základního druhu aÏ po 15 cm napﬁ. u kultivaru 'Snow Queen'. Mrazuvzdornost: -26 °C.
Erica x darleyensis (E. carnea x E. erigena)
KﬁíÏenec roz‰íﬁen˘ zejména v jiÏní Francii a severním ·panûlsku, kter˘ se habitem podobá pﬁede‰lému druhu, Erica x darleyensis roste v‰ak rychleji a je náchylnûj‰í na mráz. Má
na‰edle zelené listy a rÛÏová aÏ 10 cm dlouhá kvûtenství. VyÏaduje chránûné stanovi‰tû
s humózní, písãitou pÛdou, sná‰í její zásadité i alkalické pH. Pûstované kultivary mají
barvu bílou ('White Perfection'), rÛÏovou ('Darley Dale') nebo rÛÏovoãervenou ('Kramers
Rote'). Mrazuvzdornost: -20 °C.
Erica tetralix
Vyskytuje se v zemích pﬁi Atlantickém oceánu. Je to keﬁík 20-40 cm vysok˘ s vystoupav˘mi v˘hony. ·edozelené jehlicovité listy jsou s bíl˘mi chloupky a zÛstávají na rostlinû 2
roky. RÛÏové zvonkovité kvûty tvoﬁí vrcholové hrozny. Kvetou v závislosti na kultivaru
v VI. - X. Pûstované kultivary mají bíle ('Alba'), rÛÏovû ('Helma') i karmínovû ('Con Underwood') zbarvené kvûty. Roste v ra‰elinn˘ch pﬁípadnû v písãit˘ch humózních pÛdách,
pﬁedev‰ím na vlhãích stanovi‰tích s kyselou pÛdní reakcí. Tento vﬁesovec je vápnostﬁeÏn˘. V˘bornû mu prospívá vy‰‰í vzdu‰ná vlhkost. Pro zachování kompaktního habitu a bohaté násady kvûtÛ je vhodné brzy na jaﬁe keﬁíky ostﬁíhat. Mrazuvzdornost: -26 °C.

