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DĚKUJEME
Na tomto místě v 1.
čísle Arboeko bulletinu bývá obvykle
bilancující úvodník,
který hodnotí minulý
rok, a dívá se s nadějí
do roku příštího.
Nejinak tomu bude
v tomto čísle i když
začnu trochu ze
široka. Nedávno jsem
ve spěchu projížděl
v Prostějově po ulici
Brněnské. Na tom by
nebylo nic zvláštního
po té ulici projíždím
i několikrát týdně
a většinou, no vlastně vždycky spěchám. Jenže tentokrát
jsem musel přibrzdit a posléze úplně zastavit v koloně
díky jakési kolizi. Určitě znáte ten beznadějný pocit
bezmocné plácnutí do volantu zakletí a pohled vpravo či
vlevo jestli se to nedá někudy objet nějak vyzrát nad
ostatními kteří také uvízli. Jediná úniková cesta je přes
trávníkový pás prokličkovat mezi platany a… MEZI
PLATANY ! Zůstal jsem na chvíli koukat na perfektní alej
platanů . Stáří tak 20-25 let krásná pravidelná koruna
stromy tam mají dostatek místa a světla takže dělají alej
v plné parádě. Tyto platany v Prostějově na Brněnské ulici
jsou první stromy, které Arboeko dodalo na Moravu před

15 lety a musím říci,
že dělají čest svému
dodavateli.
Samozřejmě nutno
dodat také díky
vzorné péči prostějovských
technických služeb.
Letos je tomu již
více jak 15 let co
jsme začali dodávat
dřeviny do českých
a moravských měst,
městeček a vesniček.
15 let je ve věku
stromu zanedbatelné
období, ve věku
člověka je to začátek zlomového období které končí
dospělostí, ve věku ﬁrmy to nedokážu posoudit snad
jedině z pohledu toho kolik stromů jsme dodali a těch byly
desetitisíce. A to by se nám nepodařilo kdyby nebylo vás
našich zákazníků -realizačních ﬁrem, architektů, úředníků
na odborech životního prostředí či odborech komunálních
služeb, osvícených investorů prostě všech těch kteří
plánovali vysazovali a potom se o stromy starali. Díky za
spolupráci v minulém roce díky za spolupráci ve všech
letech předešlých.
za celý tým Arboeko
Stanislav Flek

EVROPA V OBŘÍSTVÍ 2009
Ve dnech 27. – 29. 1. 2009 pořádáme tradiční akci pro česká i zahraniční zahradní centra
– kontraktační výstavu „Evropa v Obříství“. Na ploše přes 3000 m2 bude prezentováno
více než 2000 vzorků rostlin, ze kterých si budou návštěvníci vybírat sortiment pro své prodejny pro jarní sezónu roku 2009. Nabídneme zde široký sortiment dřevin z vlastní produkce, rostliny z několika tuzemských školek a ze 43 školek zahraničních. Již podruhé se
budou na výstavě prezentovat také externí ﬁrmy nabízející neživý sortiment zboží pro zahradnické prodejny. Jako každý rok bude samozřejmostí bohaté občerstvení zdarma po
celou dobu trvání naší výstavy. „Evropa v Obříství“ se stala během uplynulých let důležitou akcí v kalendáři zahradnických ﬁrem. Kromě svého základního poslání – podpoře obchodu s okrasnými dřevinami je i místem setkávání kolegů z oboru, místem pro vzdělávání,
výměnu informací a zkušeností, místem, kde lze příjemně a užitečně strávit den.
Martin Procházka
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produkce kmínkových dřevin

Kmínkové dřeviny jsou nedílnou součástí našich zahrad, předzahrádek… Již několik sezón je můžeme nacházet nejen v naší stálé
nabídce v katalogu, ale široký sortiment lze nalézt také v našich cash&carry. Většinou se však jednalo o dřeviny od našich zahraničních dodavatelů. Pro tento rok jsme pro Vás připravili a podstatně rozšířily sortiment výpěstků z vlastní produkce! Dřeviny jsou pěstovány na kmínkách v rozmezí od 80 cm do 180 cm výšky. Vzhledem k tomu že dřeviny byli nejdříve pěstovány
ve volné půdě po dobu dvou až tří let a až poté kontejnerovány do 15 nebo 20 litrových kontejnerů, můžeme očekávat zapěstování a bohatost korunky ve velmi dobré kvalitě. Na co se můžete těšit? Z širokého sortimentu více jak osmdesáti soret můžeme
doporučit zajímavou Caraganu a. ‘Pendula’ nebo Corylus a. ‘Red Majestic’. Novinkami jsou jistě Malus ‘Red Obelisk’, japonská Malus ‘Pom Zai’ nebo se zelenožlutými květy Prunus s. ‘Ukon’. První příležitostí kde budete moci zhlédnout uváděné naše
výpěstky, bude blížící se tradiční kontraktační výstava Evropa v Obříství 2009!
Jiří Fujera

mail: slovensko@arboeko.com
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Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy ARBOEKO
(vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5000 ks)

SLOVENSKÉ OKIENKO
Dobrý deň,
tak rok 2008 máme úspešne za sebou, no a čaká
nás rok asi trošku ťažší- rok eurový a ako hovoria
múdre hlavy ekonómov, rok krízový. Neviem posúdiť nakoľko majú pravdu, čo sa týka recesie, ale
myslím si, že stabilizácia trhu by nám mohla prospieť. Možno to pomôže vyčistiť trh od nezdravých
ﬁriem a naopak ﬁrmy so zdravým základom, profesionálnym prístupom, starostlivosťou o zákazníka čaká ešte lepšia budúcnosť. Myslím si, že
bude najmä záležať na nás ako sa s rokom 2009 po-

pasujeme. Môj boj začal už teraz, nakoľko som
opäť nezvládol vojnu so všetkými tými nástrahami
vianočného obdobia a buď budem musieť obmeniť
šatník, alebo začať navštevovať ﬁtko. Na druhej
strane je to dobre, pretože podporím predaj a tým
aj ekonomický rast.
Ale teraz na inú tému.
Ako už každoročne, nás ale i niektorých z vás
v tomto zimnom období okrem lyžovačiek, prípadne pobytov v teplých krajoch čaká aj jedna celkom príjemná udalosť a tou je naša výstava Evropa
v Obříství. Prípravy bežia v plnom prúde, už len
dúfať, že nás nezastihne nejaká snehová kalamita,
ktorá by vám skomplikovala cestu k nám (bližšie

k výstave v článku môjho kolegu). Čo sa týka aktivít Arboeka na Slovensku na tento rok? Po prvý
krát sa budeme účastniť výstavy Flora Bratislava,
ktorá bude mať jubilejný 30. ročník. Radi by sme
posilnili aj náš team, ktorý pôsobí na slovenskom
trhu a tým zlepšili servis pre vás, našich zákazníkov. Intenzívne na tom pracujeme a vybraný kandidáti už absolvujú stáž v Arboeku , v Obříství.
Na záver by som Vám rád poprial v novom roku
veľa zdravia, šťastia a úspechov nielen na poli pracovnom ale i v súkromnom živote.
Roman Mičian
slovensko@arboeko.com

VÝVOJ TRENDŮ V OBLASTI ALEJOVÝCH VÝSADEB – 2. část
áme-li krátce rozebrat vývoj požadavků na alejové výsadby co se požadovaných velikostí pří výsadbě týče, je
z poslední doby odpozorováno, že z velké části se jako optimální velikost ve vztahu užitná hodnota k ceně ustálil rozměr
14-16. Kde jsou omezenější ﬁnance, hlavně tedy v menších
městech, je minimum velikost 12-14, naopak hlavně u větších
měst není neobvyklé používat velikost 16-18 i více, v případě
nestátních zdrojů ﬁnancí je to samozřejmě dle zájmu a ﬁnančních prostředků investora. Pryč jsou doby hlavně před cca deseti lety, kdy jsme byli svědky toho, že se z důvodu úspory
ﬁnančních prostředků raději volí i do měst co nejmenší velikosti (i menší obvody kmínku než velikost 10-12), po opakované výsadbě v následujících letech (z důvodu poničení stromů
nejen vandaly, kteří když se přiměřeně ‘vyhecují‘, zničí i větší
stromy) přišly veškeré úspory do ztracena, vedle ceny za
stromy se samozřejmě jedná i o veškeré náklady spojené
s novou výsadbou.
I v souvislosti s požadovanými velikostmi jistě stojí za zmínku
i čím dál větší oblíbenost našich pravidelných akčních nabídek, kdy je možnost obdržet mimo novinek v sortimentu, na
které je vzhledem k prozatímní relativní neznámosti na trhu
potřeba upozornit, i stromy ve větších velikostech (většinou
18-20-25 cm v obvodu kmínku) za relativně velmi příznivé
ceny. Protože ve většině případů se musíme rozhodnout přibližně 5 let dopředu, než stromy v u nás nejčastěji prodávaných
velikostech (12-14-16) prodáme, je obtížné přesně odhadnout,
kolik stromů v jaké sortimentální skladbě vysázet, každoročně
se stává, že nám v některých partiích školky zbývají stromy,
které už dále nechceme pěstovat (dotyčné plochy potřebujeme
osázet novými výsadbami a pro náš trh není ještě taková potřeba pěstovat stromy v prodejních velikostech nad 25 cm v obvodu kmínku). Toto je právě ta možnost, jak mít možnost
v porovnání se západoevropským trhem, kde se běžně sázejí
velikosti i hodně nad 30 cm v obvodu kmínku (ale samozřejmě
za patřičně navýšenou cenu, kterou náš standardní spotřebitel
nemá možnost akceptovat) obdržet stromy za velmi výhodnou
cenu, která jinak přísluší velikostem řádově i o více než 2 kategorie níže. Jedná se vždy o stromy 100 % kvality se standardní zárukou, i proto má oblíbenost těchto nabídek
vzrůstající tendenci. Minulosti již také v tomto případě patří
doby, kdy mělo nezanedbatelné procento zákazníků nedůvěru
k větším obvodům sázených stromů z důvodu obav s jejich ujímáním. Naše zkušenosti a možnosti dobývacích strojů, které
používáme, předpokládají, že v závislosti k našim pěstebním
podmínkám (lehčí písčité půdy a kapková závlaha, jak již bylo
výše uvedeno) opatříme odpovídající baly stromům do velikosti 25-30.
Máme-li se alespoň v krátkosti ohlédnout za změnami v oblíbenosti jednotlivých druhů nebo kultivarů stromů, v posledních letech spíše ubývá zájem např. obecně o hlohy, což je dáno
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kombinací faktorů nebezpečí napadení spálou růžovitých (i
nejoblíbenější hloh Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet‘ není
plně odolný, jak se často považuje) s obecně větší náchylností
při ujímání, pokud se neshodují s optimem všechny okolnosti
výsady (hlavně termín výsadby, kdy např. ve srovnání s lípami
hlohy špatně snáší jak brzké, tak pozdní termíny). U jeřábů je
také patrný odklon od druhu Sorbus aucuparia a kultivarů od
něho odvozených, což je dáno hlavně tím, že se jedná o druh,
který dobře prospívá ve vyšších polohách, ale jako běžně pěstovaný a velmi známý druh se často sázel i do měst v nižších
polohách, ve kterých hlavně v posledních letech má nejvíce
z důvodu letních rekordních veder a nedostatku přirozených
srážek nemalé problémy s prospíváním jak starších výsadeb,
tak hlavně těch čerstvějších, které o to více vyžadují přirozené
podmínky tohoto druhu. Naopak kultivar Sorbus aria ‘Magniﬁca‘ se těší stále velké oblibě, stejně jako velmi populární Sorbus thuringiaca ‘Fastigiata‘, který roubujeme na odolný Sorbus
intermedia, takže je velmi vhodný do relativně méně příznivých podmínek měst a používaný hlavně do užších ulic. Pokud
se krátce pozastavíme u u nás velmi populárních lip, je velmi
důležité poukázat na to, že u nás nejoblíbenější druh Tilia cordata a její kultivary je nejvíce citlivá na letní vedra a sucha, což
se projevuje tím, že pravidelně v posledních letech, kdy jsou
časté teplotní extrémy, přibližně od července v podstatě velmi
silně omezují vegetaci, což dávají vědět tím, že jim dosti výrazně zasychají listy, které částečně shazují, což je velmi silně
negativně se projevující estetický jev (čehož si všímáme nejen
my, kteří tyto stromy pěstujeme, takže to pozorujeme na našich pěstebních plochách, na kterých se staráme o všechny lípy
stejně, ale i naši zákazníci, kteří poslední dobou dávají zcela
správně čím dál větší prostor odolnějším variantám). Tam, kde
je dostatek místa, doporučujeme proto užití jiných druhů a jejich kultivarů (Tilia tomentosa, platyphyllos, případně velmi
praktický kříženec Tilia vulgaris x pallida, kde je místa méně,
např. kultivar Tilia platyphyllos ‘Fastigiata‘). Relativně méně
oblíbené jsou břízy, které se jednak doporučují vysazovat na
jaře, takže u podzimních výsadeb, které jsou často nutné kvůli
termínovým požadavkům, mohou při shodě negativních faktorů (brzký termín, nepříznivá zima, neoptimální následná
péče…) nastat určité problémy s ujímáním, na jaře zase může
nastat problém v případě, že nejsou zasazeny včas (raší brzy,
mají zvýšenou tendenci k vysychání kořenového systému a vyžadují tedy včasnou výsadbu, což relativně často vzhledem
k speciﬁkům našeho trhu nebývá dodrženo) a může nastat to
samé. Jistý odklon v oblasti alejových výsadeb lze také pozorovat u okrasných jabloní a jiných stromů, které plodí hlavně
většími plody, kdy hlavně z důvodu následného znečištění investor nechce mít starosti a s tím spojené ﬁnanční náklady
s jeho odstraňováním. Proto se v rámci pěstování těchto jinak
oblíbených a tradičních okrasných stromů soustřeďujeme na

výběr taxonů, které se vyznačují hlavně menšími a tvrdšími
plody, které vydrží poměrně dlouho do zimy na stromě a proto
opadávají postupně, takže nutné znečištění komunikace, kde
jsou tyto stromy použity, není tak náhlé jako v minulosti, kdy
byly běžně používané kultivary, které těmito vlastnostmi do takové míry neoplývaly. Určitý odliv oblíbenosti lze také zaznamenat u akátů, které jsou relativně krátkověké a jejichž křehká
stavba koruny zapříčiňuje čím dál častější poškození koruny
větrem nebo sněhem. Naopak stále velké oblibě se těší v poslední době velmi používané javory babyky Acer cempestre
a jeho kultivary, (např. pravidelnější kultivar ‘Elegant‘, hlavně
však známý, pravidelný a kompaktní kultivar ‘Elsrijk‘. Nejvíce
je to určitě dáno univerzálností tohoto druhu (odolný suchu,
vedru, větru, zasolení i zadláždění), dá se tedy u tohoto druhu
a příslušných kultivarů očekávat velká perspektiva i do budoucnosti. Čím dál populárnější jsou také suchu relativně odolné habry, hlavně sloupovité (fastigiátní) formy jsou čím dál
žádanější do měst, ale i základní druh je do přirozenějších výsadeb stále žádanější (okraje měst apod.). Návrat v oblibě také
zaznamenávají odolné a nenáročné jasany, do městských alejí
hlavně specielně vyšlechtěné kultivary ‘Westhof’s Glorie‘, ‘Altena‘ a ‘Atlas‘ (sestupně seřazené dle vzrůstnosti). Nárůst preferencí zaznamenávají také Gleditsie, u nichž vede s přehledem
Gleditsia triacanthos ‘Sunburst‘, hlavně pro svojí estetickou
kvalitu a odolnost suchu. Ze stejného důvodu jsou častěji požadované např. i relativně exotické koelreuterie a katalpy (jak
obyčejné, tak i čím dále populárnější zploštěle kulovitý kultivar ‘Nana‘, zvláště u těchto druhů je na místě upozornit na znovuzavedení, případně rozšíření v nabídce tuzemské produkce,
protože specielně u těchto rychle rostoucích a často poměrně
obtížně pěstitelsky vytvářených korun je velký rozdíl v kvalitě
naší a dovozové produkce, ve prospěch našich stromů). Velký
vzestup zaznamenává také široká skupina okrasných třešní,
hlavně díky kvůli své atraktivitě v období květu a obecně čím
dál větší oblibě směrování výsadeb do jarního období, kdy jsou
tyto stromy převážně atraktivní (nelze u nich ale opomenout
i často nádherné podzimní zbarvení listů). Velmi populární jsou
stále i duby, u kterých se při podzimních výsadbách ze všech
druhů stromů snad nejvíce projevují rozdíly v náš prospěch se
zdárným prospíváním po výsadbě mezi našimi výpěstky a dovozovými rostlinami.
Výše popsané záležitosti jsou snad nejvýraznější změny spotřebitelských zvyklostí, se kterými se lze v poslední době setkat, dovolujeme si také na závěr podotknout, že je jak v našem
zájmu, tak i v zájmu vašem coby našich zákazníků, abychom
se snažili tyto trendy zaznamenávat, podělit se s vámi o tyto
poznatky a v maximálně možné míře se jim přizpůsobovat, aby
se nám náš domácí trh dařilo co nejvíce uspokojovat s domácí
produkcí.
Svatopluk Ryba

Nové dřeviny v nabídce Arboeka
Pro nadcházející jarní sezonu výsadby dřevin bych vám chtěl představit 4 méně známé kultivary stromů vhodných jako solitéry. Je možné je vysazovat
do menších prostor, nejsou příliš náročné na prostředí a každý z nich vyniká určitou atraktivní vlastností.
Acer pseudoplatanus ‘Brilliantissimum’ je malý
pomalu rostoucí stromek, zpočátku s kulovitou korunou, v dospělosti pak s korunou široce vejčitou. Kultivar upoutá v jarním období svým žlutooranžovým
zbarvením listů, které se během vegetace mění na
skvrnitě
zelenou
s naﬁalovělou rubovou stranou listů.
Strom je vhodný pro
menší parky, zahrady a do míst,
které může svým
zbarvením listů zvýraznit.
Betula nigra je méně známou odolnou břízou dorůstající výšky 15 m. Koruna je spíše kulovitá, se zele-

nými listy, na podzim měnící
se na barvu žlutou. Výrazná je
zejména černohnědá borka
odlupující se v mnoha plátech. Je zástupcem stromů
vhodných zvláště pro výsadbu v parcích.

kultivar Carpinus betulus ‘Pendula’ s velmi hustou
převislou korunou. Větve zpravidla dosahují až
k zemi. Je to velmi krásná solitéra, která nemá žádné
zvláštní nároky na stanoviště.

Habr obecný je běžně
vysazovanou dřevinou do krajiny, v kultivarech se často
vysazuje ve městech.
Málo známý je však

Pyrus salicifolia ‘Pendula’ je
malokorunná hrušeň s šedobílými úzkými listy. Habitus koruny je převisající. Dorůstá
maximálně 5 – 7 m do výšky.
Zcela nenáročná dřevina na
stanoviště, na půdu, velmi odolná. Je vhodná jako solitéra
nebo skupina pro výsadbu do
parků a tmavších míst, které
díky svému zbarvení listů prosvětlí.

MALÝ SERIÁL VÍCEMÉNĚ PRAKTICKÝCH RAD K VÝSADBĚ DŘEVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Smýkala
Ing. František Smýkal, Vyšší odborná škola zahradnická Mělník

Část 5.: Výsadba dřevin - 10. pokračování
5. 3. 6 Kotvení dřevin – 4. pokračování
Ad be) Kotvení stromů s balem třemi šikmými kůly
(třemi i více tyčemi) systém Optimál
Tento způsob kotvení byl vyvinut okolo roku 1980 německou ﬁrmou Optimal, vyrábějící mimo jiné stroje na
přesazování dřevin s balem od školkařských velikostí po
dřeviny vzrostlé i značných velikostí, . Často je používán v Německu, a to pro kotvení kmenných tvarů stromů
s balem, zejména vzrostlých (značných velikostí), jakož
i dřevin přesazených (po transferu), vysokých i několik m.

Metoda kotvení Optimal je úsporná na materiál i na čas
montáže. Při správném provedení má velkou pevnost
a značnou životnost. Vyznačuje se zejména tím, že se
kotví třemi kůly (tyčemi), které nejsou zatlučeny hluboko a prakticky jsou opřeny o rostlý terén, čili jsou osazeny mimo výsadbovou jámu. U menších velikostí
(kůly do 3 m) jsou kůly zatlučeny do hloubky maximálně
0, 1 m a v místě vzepření se zřizuje „hlava“ z jutového
pruhu (viz obrázek).
Montáž provádějí nejlépe tři pracovníci a postup je následující:
1. zvolí se správné místo, kde bude zřízena jutová hlava,
což je nejlépe rovná část kmene bez větví (obvykle
pod korunou); větve nesmí bránit osazení kůlů a zřízení hlavy,
2. tři kvalitní kůly (počet musí být lichý), potřebné délky
se pravidelně rozmístí okolo jámy (po 120 º) tak, aby
s kmenem svíraly úhel asi 20 º až 25 º a mírně se zatlučou do půdy do potřebné hloubky,
3. na kůly se vyznačí místo řezu, které budou rovnoběžné s kmenem a kůly se šikmo seříznou (kůly je
možno vyzvednout z jamek, aby se řez provedl pohodlně),
4. v místě vzepření se kmen obalí dvěma až pěti vrstvami
jutového pruhu jako jeho ochrana před případným mechanickým poškozením kmene kůly,
5. kůly se vrátí do jamek a přiloží ke kmeni, o který se
musí opírat ve stejné výši,
6. na kmeni se založí jeden konec jutového pruhu
správné délky (10 m a více), který je smotán do cívky;
cívku si dva pracovníci podávají tak, že pruh juty je
jednou nad kůlem a podruhé pod ním; třetí pracovník
přidržuje kůly ve správné poloze; pás se silně dotahuje; postupně vzniká z juty hlava, ve které jsou kůly
upevněny; hotová hlava se zajistí vázacím drátem, aby
se nepovolovala,

Nakládání stromů ve školce – již s mechanizací
Každá školka, která pěstuje dřeviny se zemním balem dříve či později musí řešit otázku, jak vydobýt rostliny, jak je na poli naložit
a převézt k zákazníkovi. Zatímco pro dobytí stromů existuje více
typů strojů pro různé podmínky, tak pro nakládku existují pouze 2
způsoby nebo 3, pokud počítáme i ruční nakládku. Jednou z možností je použití stavebního stroje s hákem, mnohem rozšířenější je
však použití velkého traktoru se speciálním jeřábem. Arboeko se
rozhodlo po několika letech testování různých možností pořídit
traktor John Deere 6530 se speciálním jeřábovým ramenem od
ﬁrmy MDE. Jedná se o zvedací zařízení přímo spojené s traktorem,
který zajišťuje potřebnou stabilitu. Dosah ramene je 8, 4 m. Zvláštností je řízení pohybu pomocí dálkového ovládání, díky němuž na celou nakládku postačí 2 osoby. Celé
zařízení je několikanásobně elektronicky jištěno proti přetížení i převrácení. Přestože ruční nakládka
i nadále zůstala, díky tomuto zařízení nyní dokážeme efektivněji a rychleji expedovat stromy zejména
větších velikostí.
Zdenek Málek

7. asi v třetině (pod hlavou) se na kůly přibije skobičkami (nejlépe tvaru U) dvojitě napínací drát (Ø 3 mm
až 5 mm), který ve montážní pákou vloženou mezi napínací dráty (vždy uprostřed mezi dva kůly) otáčením
napne; tím se kůly ještě více přitlačí ke kmeni a celé
kotvení je tím dokončeno.
Má-li strom po výsadbě možnost nepatrně klesnout, celá
konstrukce se ještě zpevní:
• kůly se ještě více zarazí do země,
• v místě vzepření kůlů ke kmeni (v jutové hlavě) tlačí
tyto ještě více na kmen
Strom nesmí klesat více – pod balem by vznikla kaverna
(prostor) a bal by se rozpadal, což by výrazně znesnadňovalo ujímání. Dojde-li ke zlomení některého kůlu
(např. vandalismem – čemuž napomáhá zvětšení úhlu
kůlů u kmene), nebo při selhání hlavy (nejčastěji vlivem
špatného dotahování jutového pruhu), musí se celá konstrukce rozebrat a reinstalovat.
Vadou je také nízké nainstalování napínacích drátů –
svádí děti k lezení.
Konstrukce se musí po jednom až dvou létech odstranit,
aby nebránila tloustnutí kmene v místě vzepření
U velkých stromů je konstrukce kotvení Optima modiﬁkována. Většinou se používá tyčovina (o průměru až
200 mm), která je osazena v terénu do jamek, hlubokých
maximálně 0,2 m. Kmen je proti případnému mechanickému poškození, v místě vzepření, chráněn pryžovým
pruhem. Hlava se nedělá a celá konstrukce kotvení se zajistí proti případnému posunu a tím i zpevní třemi až pěti
příčkami (podle velikosti kotvení), umístěnými pod
sebou, mezi každé dvě sousední tyče. Zde lze použít
i jiný počet tyčí.
Obrázek nakreslil Čeněk Hlavatý

Představujeme nové členy týmu:
Petr Valný
Arboeko rozšířilo svůj
tým o nového zástupce
Střediska pěstování
alejových stromů.
Pan Petr Valný –
absolvent SZTŠ
Mělník, skoro celý
dosavadní profesní život zasvětil školkařskému
oboru. Naposledy pracoval ve Výzkumném
ústavu v Průhonicích na pozici vedoucího
školkařského střediska.

Modernizace a urychlení expedice v Obříství
Během jarní sezóny roku 2008 byla uvedena do provozu nová část expedičního areálu,
která značně urychluje vlastní vypravování objednávek. Jedná se o zapuštěné nakládkové
rampy osazené hydraulickými můstky o nosnosti 2500 kg.
Vzhledem k nárůstu vyexpedovaného zboží, které v roce 2007 již přesáhlo 10 000 CC kontejnerů, 8 000 palet a 750 vypravených vozidel, byla tato investice naprosto nevyhnutelná
pro zachování schopnosti dodávání objednávek v termínech na které jsou naši zákazníci
zvyklí. Vlastní nakládka, která byla dříve prováděna u nákladních vozidel bez hydraulického čela pomocí vysokozdvižných vozíků, se zrychlila minimálně dvojnásobně u kombinovaných nakládek (CC kontejnery a boxpalety), u objednávek pouze na CC kontejnerech
se nakládka zrychlila daleko podstatněji a to až pětinásobně.
I když můžete říci, že toto vylepšení naši zákazníci většinou nikde nepocítí a tedy ani neocení, ve skutečnosti tomu tak není, neboť i v dalších letech při předpokládaném nárůstu
objemu vyexpedovaného zboží dokážeme dodržet minimálně stejné a věřím, že stejně nadstandardní podmínky při vypravování objednávek především ve špičkových sezónních týdnech.
Oldřich Ježek

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA
(pravidelné informace o našem sortimentu - sortiment kontejnerových keřů)

SALIX
Vrby tvoří skupinu dřevin, které jsou druh od druhu velmi rozdílné. Zahrnují
velké stromy i keře různých rozměrů - od vysokých po druhy dorůstající
sotva pár centimetrů. Kromě polehlých vrb se jedná zpravidla o rychle
rostoucí dřeviny. Rod zahrnuje kolem 300 druhů, které pocházejí ze
severních chladných oblastí. Jsou to opadavé dřeviny s celokrajnými listy,
které se na podzim barví do žlutohněda. Mnohé druhy mají výrazné květy
(kočičky). Jehnědy jsou významnou pastvou pro včely a ostatní hmyz.
Plodem je dvoupouzdrá tobolka. Některé vrby jsou okrasné i svým habitem
– například různě pokroucenými větvičkami (Salix m.´Tortuosa)
a zbarvenou borkou – ta vyniká zejména v zimě. Většina druhů potřebuje
slunce, pouze S. caprea roste dobře i ve stínu. Vrby snášejí vlhká (až
záplavová) stanoviště a na druhé straně i velké sucho. Na půdu jsou
nenáročné. Přirozeně patří k vodotečím, do krajiny a jako dočasné výplňové
dřeviny do nových výsadeb. V privátních zahradách se uplatňuje jen
omezený počet druhů. Mrazuvzdornost: -34°C
Salix caprea ‘Kilmarnock’
Malokorunný okrasný stromek s větvemi převislými
až k zemi. Velikost rostliny ovlivňuje výška kmínku,
protože se roubuje v korunce. Obvykle bývá kmínek
vysoký 100-120 cm. Listy jsou opadavé podlouhle
eliptické matně zelené s šedobílým rubem. Tento
kultivar je kromě svého habitu okrasný také
samčími květy, kterými jsou posety celé jednoleté
výhony. Výrazné žluté prašníky se rozvíjejí
v předjaří ještě před olistěním. Mrazuvzdornost: 34°C
Salix erythroflexulosa (Salix alba ‘Tristis’
x Salix matsudana ‘Tortuosa’)
Velký keř nebo malý strom později s kulovitou
hustě větvenou korunou. Dorůstá do 5m. Je okrasný
svými zvlněnými až pokroucenými větvemi, které
vynikají hlavně v zimě. Borka je zbarvena
žlutočerveně. Velmi dekorativní druh i pro menší
zahrady. Přehoustlou korunu je nutné čas od času prosvětlit a odstranit
odumřelé výhony. Přírodní nebo oloupané větve se s oblibou používají i ve
ﬂoristice. Mrazuvzdornost: -29°C
Salix integra ‘Hakuro Nishiki’
Velmi dekorativní japonský kultivar. Keř
dorůstající kolem 2 m. Tento pestrolistý
kultivar vyžaduje pravidelný řez, aby si
zachoval co nejbarevnější listy a vytvořil
hustý keř. Vhodná je úprava koruny nejen
v předjaří, ale můžeme zastřihávat
i v průběhu vegetace. Drobné eliptické
listy raší růžově, později jsou bílo růžovo zeleno skvrnité a starší listy jsou
zelenobíle mramorované. Ve stínu nejsou listy tolik vybarvené. Na půdu ani
stanoviště není nijak náročný. Velmi oblíbená je tato vrbička ve formě
stromku roubovaného v korunce. Obvyklá výška kmínku je 100-120 cm.
Ideální je do malých zahrádek, vysazuje se do nádob a keřová forma se hodí
i do záhonů ve veřejné zeleni. Mrazuvzdornost: -23°C
Salix onusta
Vrba pěstovaná na kmínku vytváří kulovitou korunu. Zelené listy jsou vejčité
až kulaté. Kočičky mají bělavý nádech. Mrazuvzdornost: -29°C
Salix purpurea ‘Pendula’
Pomaleji rostoucí hustě větvící nízká forma vrby. Vysoká je kolem 0,6 m.
Listy jsou úzce kopinaté, tmavozelené s šedostříbrným rubem. Kvete při
rašení listů 3-4 cm dlouhými zprvu červenými později nažloutlými
kočičkami. Na půdu ani stanoviště není náročná, snese slunce i stín, je dobře
mrazuodolná, ale vzdoruje i vedrům. Základní druh (S.purpurea) se díky
bohatému kořenovému systému využívá i ke zpevnění svahů. ´Pendula´ se
kromě plošných výsadeb ve veřejné zeleni s oblibou roubuje na kmínek. Na
rozdíl od S. c. ´Kilmarnock´ je jemnější a nemá tak dlouhé výhony. Vhodný
kultivar do menších zahrad, pouze je potřeba stejně jako u všech výše
zmíněných roubovaných vrb na kmínek počítat s menší životností rostliny.
Mrazuvzdornost: -29°C
Salix repens ‘Boyd’s Pendulous’
Zakrslý převislý kultivar vrby pěstovaný obvykle na 40-100 cm vysokém
kmínku. Listy eliptické, drobné, při rašení leskle stříbřité později šedě
plstnaté. Kočičky šedavé. Mrazuvzdornost: -29°C

Salix subopposita
Zakrslý kultivar dorůstající v keřové formě
do 50 cm. Nejčastěji se pěstuje roubovaný
na 40 – 100 cm vysokém kmínku. Vytváří
kulovitou velmi kompaktní korunu.
Prašníky jsou výrazně žluté, kvete bohatě.
Mrazuvzdornost: -23°C
SAMBUCUS
Je známo asi 20 druhů, ale v zahradnictví se pěstují především kultivary od
Sambucus nigra. Bezy patří mezi rychle rostoucí dřeviny a jsou to keře nebo
menší stromy s hrubou texturou. Listy jsou lichozpeřené, jednotlivé lístky
mají pilovitý okraj. Nápadným květenstvím je většinou plochý kulovitý
vrcholík nažloutlé barvy. Plodem je malá bobulovitá peckovice různého
zbarvení. Pro Sambucus jsou typické výrazné lenticely po celé délce výhonů
a dřeň uprostřed nich. Je absolutně nenáročný, roste na slunci i ve stínu,
raději na vlhčích stanovištích. Bezy jsou vápnomilné, pouze S. racemosa je
vápnostřežný. Mrazuvzdornost: -29°C
Sambucus nigra
Velký široce rozkladitý keř nebo malý nízkokmenný strom a kulovitou
korunou a překloněnými větévkami. Běžně dorůstá 3-7m. Složené zelené
listy jsou 30 cm velké a charakteristické je pro ně to, že nemění na podzim
barvu, přestože opadávají velmi pozdě. Květenstvím je plochý vrcholík
béžové až nažloutlé barvy speciﬁcké vůně. Kvete v VI.-VII., má léčivé
účinky. Plodem jsou kulaté lesklé černé peckovičky obsahující vitamíny A B
C, invertní cukry a draslík. Mrazuvzdornost: -29°C
Sambucus nigra ‘Black Beauty’
Rozkladitý až 3 m vysoký řidší keř s velmi
tmavými listy i výhony. Listy jsou tmavě
vínové a dřevo je u mladých výhonů zbarvené
do růžova až vínova, starší borka je velmi
tmavá. Květy mají stavbu jako u základního
druhu, poupata jsou sytě růžová po vykvetení
barva bledne. Kvete v V. Pěkná nenáročná
kontrastní dřevina s velmi výraznými květy. Mrazuvzdornost: -29°C
Sambucus nigra ‘Thundercloud’
Větší keř s listy tmavočerveně zbarvenými od jara do podzimu. Květy jsou
čistě růžové (poupata červená), květenství mají průměr kolem 20 cm
a intenzivně voní s nádechem po citronu. Chutné plody jsou větší než
u základního druhu. Jsou významnou potravou zpěvných ptáků. Oba
kultivary se doporučuje pravidelně řezat, abychom dosáhli kompaktnějšího
tvaru. Intenzivní vybarvení listů získá rostlina pouze na slunci, jinak je zcela
nenáročná. Mrazuvzdornost: -29°C
SKIMMIA JAPONICA
Pomalu rostoucí hustě větvící kompaktní
stálezelený keřík. Dorůstá v našich podmínkách
1m. Listy jsou eliptické do 10 cm dlouhé
tmavozelené silné. Skimie jsou dvoudomé,
růžová poupata a později bílé květy tvoří vonné
laty. Kvete v květnu. Plody jsou červené kulaté
a vydrží na keři celou zimu. Stanoviště
vyžaduje chráněné v polostínu nebo ve stínu,
ideální je humózní propustná půda s kyselou až neutrální reakcí. Celá
rostlina je mírně jedovatá. Skimie nalezne využití spíše v privátních
zahradách, je ceněná zejména pro své plody a habitus. Vysazuje se do
sousedství jehličnanů a rhododendronů, jako součást zastíněných vřesovišť
a záhonů. Mrazuvzdornost: -18°C
Skimmia japonica ‘Rubella’
(Skimia reevesiana ‘Rubella’)
Pod tímto jménem je na trhu několik odlišných typů
podle toho odkud pocházejí. Je to pomalu rostoucí
kulovitý hustý keřík dorůstající maximálně 1m.
Tmavozelené neopadavé listy mají na rubu
načervenalou žilnatinu. 10 cm velké laty jsou
tvořeny červenohnědými poupaty, která jsou po
rozkvětu bělorůžová. Poupata jsou velmi
dekorativní, protože raší již na podzim a vydrží na
rostlině celou zimu, kdy jsou velmi nápadná.
Rozkvétají teprve na jaře v průběhu IV.-V. výrazně voní. Protože se jedná
o samčí rostliny, plody se netvoří. Nároky na stanoviště jsou stejné jako
u základního druhu. Mrazuvzdornost: -18°C

