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Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy Arboeko
/vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 4500 ks/

Popelka, nebo okopaný, nepotřebný sádrový trpaslík?
Krátké zamyšlení nad prestiží zahradnického oboru
Važení kolegové, dovolte mi krátké sociologicko-marketingové zamyšlení nad zahradnickým oborem. Od dob mých strudií na
střední zahradnické škole v Brně Bohunicích stále slýchávám, někdy častěji, někdy méně často, nářky nad postavením zahradníků.
Slova a slovosled bývají různé v závislosti na době a konkrétních zkušenostech kolegů, nicméně podstata názorů je stejná. Pokud
bych to vše měl jednoduše shrnout a volně citovat kolegy, investory a také ty, pro které zahradnickou práci děláme, uvedl bych asi
toto: Zahradník, to je absolvent zvláštního odborného učiliště. Sadovnické práce, to je ten „vopruz“ před ukončením stavby, který
musí proběhnout, jinak nám investor stavbu nepřevezme. Zahradníci, ti to klidně udělají za 30 % rozpočtované ceny a ještě na tom
vydělají - no ostatně „lítat“ celý den „s hráběma“ - na tom nic není ...Jeden městský úředník mi vždy při našem setkání dokonce říkal:
Zahradníci, to jsou všechno zloději...“ Určitě každý zná tyto komentáře, někdy jsou více uhlazené, někdy zazní natvrdo, ale výsledek
je ten, že my, zahradníci, máme mnohdy pocit, že jsme někde na chvostu společenského žebříčku.
Velkým paradoxem je vůči takové prestiži ovšem společenská poptávka po produktech a výsledcích práce zahradníků, Ta vůbec
neodpovídá situaci popsané výše. Stačí se podívat na názvy a obrazové prezentace nových developerských projektů v našich
městech. Pojmenování lokalit jako Zelená alej, Bydlení v parku, Bydlení v zeleném srdci, Zahradní město apod. jsou v podstatě
nejrozšířenějšími názvy. Obvykle jsou potom potenciálním investorům prezentovány obrázky domů „koupajících se“ ve svěží zeleni.
Nebo další příklad: Při jednání s bankou jste určitě dostali barevnou složku s nabídkou nebo smlouvou – nezřídka na ní bývá zobrazena šťastná rodinka válející se na trávníku své zahrady obklopena zelení. Anebo příklady s retailového segmentu - poptávka po
domácí produkci dřevin, letniček, trvalek je na vzestupu a o ovoci a zelenině ani nemluvme… Je tedy jasné, že společenská poptávka po „zeleném stylu života“, který je základním stavebním kamenem dobrého životního stylu, je obrovská. Jak je tedy možné, že
obecný pohled na ty, kteří vytvářejí tyto hodnoty, neodpovídá společenské poptávce?
Jak z toho ven?
Změnit pohled na zahradníky je během na dlouhou trať. Je třeba začít např. tím, že firmy nebudou zaměstnávat kdejakého bezdomovce, ale budou investovat do kvalitních, profesně připravených zaměstnanců. Zahradnickým firmám půjde o to, aby práci
odváděly co nejkvalitněji, s kvalitními materiály. Při vyúčtování za práci nepůjdou rozhodně pod cenu. Cena je pro laika totiž často
jediným vodítkem, jak velkou hodnotu nakupuje, a dodáte-li dílo ze 40 % slevou, jaký asi dáváte nakupujícímu signál? Samozřejmě je
zároveň potřeba dát všem nahlas vědět, pokud se podaří kvalitní zahradnické dílo. Když Vás nikdo nepochválí, je potřeba pochválit
se sám. Věřím, že zahradníci nejsou okopaným sádrovým trpaslíkem na vyhození, ale pracovitou, zdravě sebevědomou Popelkou,
na kterou ty nejlepší dny teprve čekají.
Přeji Vám hodně chvályhodných zahradnických děl.

Stanislav Flek

Výstava "Evropa v Obříství" 2015
Letošní kontraktační výstava “Evropa v Obříství” byla úspěšná, počasí bylo k návštěvníkům
velmi příznivé, slunce příjemně ohřálo areál skleníků a možná i trochu podpořilo chuť
u našich zákazníků k nákupu dřevin. Byl to již 11. ročník a letos byl v jedné věci zajímavý.
Na tuto akci letos přijelo snad 90 % všech provozovatelů zahradnických center z ČR,
a i ti, kteří poslední dva ročníky vynechali, letos přijeli a zboží si pro jarní sezónu objednali. Kromě tradičních návštěvníků z Česka a Slovenska zavítali na tuto akci též majitelé
zahradnických center z Polska, Německa, Rakouska, Rumunska a Švýcarska. Někteří
ze zahraničních účastníků byli dokonce poprvé v životě na návštěvě ČR a netajili své
překvapení z krásné a čisté Prahy a z velmi široké nabídky kvalitních českých výpěstků
okrasných a ovocných dřevin. Dvojnásob nás potěšilo, když svoji návštěvu pozitivně komentovali velmi nároční zákazníci z německého Bavorska nebo Švýcarska. A nebyla to
jen slova, ale i činy, protože tyto firmy nám daly svou důvěru a na výstavě si objednaly.
V této době se zboží do zahradnických center expeduje.
Jsme rádi, že tato akce není jen propagací českého zahradnictví, ale i propagací České
republiky jako takové.
Martin Procházka
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PRODEJ V NOVÉM ZAHÁJEN
Nové velkoobchodní distribuční a pěstební centrum v Obříství zahajuje od 23. 3. 2015 svůj provoz.
Na ploše 2 ha během 1,5 roku vyrostl nový moderní areál pěstebně-distribučního
centra. Obchodní oddělení v Obříství opustilo svůj 20 let starý a již nevyhovující
areál prodejny a kancelářského zázemí a přestěhovalo se do nového objektu.
Součástí nově vybudovaného areálu je moderní cash & carry, kde si zákazníci
mohou vybrat z velkého množství ovocných a okrasných dřevin. Na jednom
místě tak realizační firma nalezne veškerý sortiment potřebný na běžnou realizaci rodinné zahrady nebo firemního areálu. Od trvalek až po alejové stromy, to
vše naleznete v novém areálu. V sezóně vždy PO až PÁ od 7,30 do 17,00 hod.
můžete navštívit Arboeko v Obříství a na vlastní oči se přesvědčit o bohatém
sortimentu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Jitka Susová

 Součástí areálu je expediční a skladovací hala o rozloze 1 000 m2

 Zázemí pro zákazníky je o poznání vět-  Areál je doplněn velkými manipulač-  V nabídce je též široký sortiment so-

ší a příjemnější než ve starém areálu. Při ními plochami, kde je dostatek místa pro litérních dřevin,které jsou prezentovány
odbavování zakázek může zákazník po- nakládky a expedice
ve větších kolekcích.
sedět a občerstvit se.

 Veškeré komunikace v distribučním  Část distribučního centra je opatřena  Kancelářské zázemí a jednací prostocentru jsou zpevněné ze zámkové dlaž- moderním stínovištěm, které poskytuje ry jsou účelné s kladeným důrazem na
by, aby zákazníkům poskytovali příjem- rostlinám optimální podmínky.
praktičnost a efektivitu práce.
né podmínky pro výběr dřevin

 Na prodejní plochy navazuji plochy  Veškerou závlahu a přihnojování řídí  Nový pěstebně distribuční areál zá-

pro pěstování kmínkových dřevin opat- moderní řídící jednotka. Celý areál je ře- sobuje vodou závlahový rezervoár o obřené speciálními konstrukcemi.
šen jako systém s uzavřeným koloběhem jemu 2 500 m3. Veškerá dešťová voda
vody.
je zachycována a používána k závlaze.
Systém je plně ekologický, šetrný ke spotřebě vody.

"Koniferový pozdrav z Moravy"
Zdravím všechny čtenáře našeho bulletinu!
Dovolte mi, abych se představila. Jmenuji se Omorika, ale mezi mými jehličnatými přáteli se mi familiérně říká Pančička. Mí předkové pochází z dalekého Balkánu, ale já jsem teď doma tady, ve Smržicích. Mluvím k Vám jménem všech smržických jedlí, borovic, smrků, cypříšků, tisů, douglasek, jalovců a zeravů. Byla jsem pověřena radou nejstarších přeslenů
a nejvyšších terminálů, abych Vám řekla něco o naší krásné školce, tedy o místě, kde rosteme.
Pravda - život zde někdy není jednoduchý, ale musím říci, že naši opatrovníci - zaměstnanci střediska - se snaží starat se
o nás a vychovat z nás krásné solitery. A že je to stojí úsilí! Od útlého věku jsme vystaveny vlivům sucha, horkého či mrazivého počasí.
O naše místo na slunci bojujeme s úporným plevelem. Občas jsme zkoušeny hmyzími škůdci a nemocemi. Naštěstí tu máme naše
pracovníky, kteří včas přispěchají s účinnou medicínou a zasáhnou v náš prospěch. Zaměstnanci střediska nám však nejsou jen lékaři a výživovými poradci, ale i zručnými vychovateli a pracanty, kteří se při práci s námi často řádně zapotí. Všemožně nás rovnají,
tvarují, vyvazují, ba i řežou. Nebudu Vám lhát, občas nás to bolí a sem tam uroníme nějakou tu slzu pryskyřice, ale víme, že je to pro
dobrou věc. Jedenkrát či dvakrát do roka nám pracovníci, coby zkušení kadeřníci, řádně pročísnou jehlice, zkrátí výhony a starají se
nám o fazónu. Výsledkem jejich poctivého snažení je to, že za těch několik let růstu jsme tak nějak vyrovnanější, hustší, ano krásnější.
Zkrátka jsme připraveny zalíbit se, zaujmout a získat si srdce zákazníků. Ano právě Vám, našim zákazníkům, je určeno toto provolání.
Právě teď jsou v naší školce tisíce vydobytí-chtivých spanilých konifer, které by rády poznaly krásy světa ležícího za plotem školky.
Konifer, které by se rády viděly na Vašich zahrádkách, zahradách, veřejných prostranstvích, parcích i jiných výsadbách a přispěly
tak ke zkrášlení a povznesení Vašich realizací.

Picea Omorika - mluvčí SSK

Martin Prokeš

Kvalita dřevin v praxi
V této rubrice se budeme zabývat praktickým pohledem na kvalitu dřevin.
Pokusíme se nastínit, co je akceptovatelná odchylka v rámcí biologie
a co jsou technologické závady, tedy kde dodavatel šidí, neboť nedodává
kvalitní materiál.
Nejčastější chyby při výsadbě
Dobře provedená výsadba je minimálně stejně důležitá jako kvalitní rostlinný
materiál. Proto si dovolím na krátko odbočit od popisu kvality rostlin a zastavím se
u nejčastějších chyb při výsadbě stromů. Vzhledem k tomu že naše společnost se
snaží přistupovat k případným reklamacím co nejseriozněji získali jsme poměrně
dobrý přehled o nejčastěji se vyskatujících chybách při výsadbě.

Neprovedený, nebo nedostatečný povýsadbový řez.
Redukce stromu po výsadbě je absolutně nezbytná. Je nutné si uvědomit že
i u přesazovaného stromu zůstává část kořenů při dobývání v půdě ve školce.
/ odhadem dle sorty 10 – 25 % /. Znamená to tedy že strom při výsadbě na
stanoviště má v nepoměru kořeny a nadzemní část. Rozsah redukce koruny musí
odpovídat povaze stanoviště termínu výsadby a intenzitě údržby . Obecně platí
že v horších stanovištních podmínkách / půda mikroklima a pod / nevyhovujícím
termínu výsadby / zejména konec jara začátek léta/ a s menší intenzitou péče
/zejména závlaha/ je nutné korunu redukovat více. Pokud jde o rozsah redukce
nejméně by měla být koruna redukována z 25 % nejvíce pak z 2/3.
Rozsah povýsadbového řezu by měl být stanoven již v projektu a v zadávací
dokumentaci – projektant by tedy měl vyhodnotit stanoviště i z tohoto pohledu.
Pokud totiž projektant uvede pouze, že je nutné po výsadbě korunu redukovat
bez udání odpovídajícíh procent firma může odsdtřihnou pouze jednu větev a
tvrdit, že řez provedla.
Stanislav Flek

Polské okénko

Slovenské okénko

Dovolte mi několik postřehů z polského trhu v pravidelné rubrice "Polské
okénko".
Jak jsem avizovala v předchozím čísle - štafetu po Martinu Foktovi jsem ke
konci roku definitivně převzala a nyní s odhodláním vyhlížím jarní sezónu.
Vstup do nového roku byl již tradičně ve znamení příprav a poté i samotného
konání kontraktační výstavy "Evropa v Obříství". Bylo mi velkým potěšením
přivítat zde polské zástupce světa zahradnických center. Stabilní, už
několikátá účast klientů nejen z Polska je důkazem toho, že se z naší výstavy
stal středoevropský fenomén. Je vidět, že dobrá kvalita za rozumnou cenu
může obstát i v tak velké konkurenci, kterou produkce kontejnerovaného
zboží polských pěstitelů bezesporu je. Věřím, že spojení špičkového výpěstku
v kombinaci s kvalitním servisem je ta správná cesta, pomocí níž si ARBOEKO
udrží svoji pozici na polském trhu.
Přeji Vám dobrý vstup do jarní sezóny a nám všem přinejmenším tak dobré
počasí, jaké si pamatujeme z minulého roku této doby.
Marie Tesařová

Počas zimnej pauzy ste iste poriadne zrelaxovali
a užili si niekoľko týždňov snehu. Veľmi ma potešil Váš, opäť o niečo väčší, záujem o tradičnú
kontraktačnú výstavu Evropa v Obříství.
Momentálne sme v Arboeku všetci na nohách,
pracujeme na zdarnom vyexpedovaní objednávok z výstavy. Týždenne od nás odchádza
niekoľko desiatok naplnených kamiónov smerom k Vám. Verím, že sa nám spoločne podarí
pokryť dopyt verejnosti po rastlinách, ktorý sa
vďaka nástupu jari denno-denne zväčšuje.
Prajem Vám úspešnú jarnú sezónu a teším sa na
stretnutie.
Ondrej Hanko

Představujeme sortiment Arboeka /pravidelné informace o našem sortimentu/
Pinus resinosa ´Nana´
Zakrslý kulovitě rostoucí kultivar do 1 metru
výšky a 1 metru šířky. Jehlice tmavozelené,
rovné, dlouhé 5-6 cm, ostře zašpičatělé, ve
svazku po dvou. Šišky vodorovně odstávající, 4-6 cm dlouhé a 3-4 cm široké, světle
hnědé. Stanoviště slunné, nesnáší zastínění.
Půdu vyžaduje hlinitou, vlhkou, ale propustnou. Mrazuvzdornost: -40°C.
Pinus schwerinii
Jedná se o mezidruhového křížence P. wallichiana x P. strobus. Strom je vysoký 10-15 metrů. Větve vodorovně odstávají, větévky jsou
pokroucené. Pupeny pryskyřičnaté. Jehlice
po 5 ve svazečku, dlouhé 10-12 cm, jemné,
tenké, převisající. Šišky 8-15 cm dlouhé, 4 cm
široké, hnědé až šedavé. Tento druh borovice časně plodí. Potřebuje slunná stanoviště,
na půdu je jinak nenáročný.
Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus schwerinii ´Wiethorst´
Vzrůstem vzpřímený, pravidelně kuželovitý,
hustý kultivar. Jeho výška se pohybuje v rozmezí 1-3 m. Stříbřitě modré jehlice jsou rovné
a kratší než u původního křížence. Roční přírůstek je až 30 cm. Šišky dosahují výšky kolem
20 cm, plodí i mladé rostliny.
Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus
Borovice pocházející z východu Severní
Ameriky má rovný kmen, kónický habitus
a pravidelná horizontálně rozložená patra
větví. Je to 25-30 m vysoký a 8-10 m široký
strom s ročním přírůstkem v rozmezí 35-50
cm. Rovné, tenké jehlice modrozelené barvy
jsou ve svazku po 5, šišky jsou 8-20 cm dlouhé
a 4 cm široké, hnědé. Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Blue Shag´
Tato borovice dosahuje ploše kulovitým,
hustým a pravidelným vzrůstem výšky 1,5-2
metry, díky tomu je vhodná i do nádob. Jehlice ve svazečku po 5 jsou až 10 cm dlouhé,
tenké, jemné a namodrale zelené. Vyžaduje
slunné stanoviště a živnou propustnou půdu.
Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Densa´
Široce kuželovitý, stěsnaný nižší kultivar dosahující v dospělosti výšky 2-2,5 m stromovitého
vzrůstu. Jehlice jsou 4 cm dlouhé, tenké, namodralé. Vyžaduje slunná stanoviště a propustnou půdu. Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Fastigiata´
Růst vzpřímený, sloupovitý, později až široce
kónický. V dospělosti se výška této borovice
může pohybovat kolem 15 metrů výšky a 5
metrů šířky. Jehlice jsou až 10 cm dlouhé, zelené až zelenomodré.
Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Kruger´s Liliput´
Růstem polokulovitý, hustý, pravidelný kultivar v dospělosti dosahující výšky 1,2-1,5 m

a šířky 2-3m, s ročním přírůstkem 5-10 cm.
Jehlice jsou kratší, modrozelené.
Mrazuvzdornost: -34°C.
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Pinus strobus ´Macopin´
V mládí nepravidelně polokulovitý, později
i mírně vystoupavý zakrslý kultivar. V dospělosti dorůstá výšky i šířky 1,5 metru. Roční
přírůstky jsou 5-8 cm. Modrozelené, měkké,
6-8 cm dlouhé jehlice jsou ve svazku po pěti,
šišky se pravidelně tvoří již v mládí.
Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Minima´
Zakrslý kultivar s pravidelným polokulovitým
růstem, širší než vyšší. Výška se pohybuje kolem 0,5 m a šířka 0,7 m, přírůstek za rok 5 cm.
Tenké, modrozelené jehlice jsou dlouhé jen
2,5-3 cm a mírně zahnuté.
Mrazuvzdornost: -34°C
Pinus strobus ´Ontario´
Kompaktně, polokulovitě rostoucí borovice,
v deseti letech dosahující výšky i šířky
0,6 metru. Přírůstek za rok se pohybuje kolem
5 cm. Jehlice jsou jemné, matné, modrozelené barvy, dlouhé 5-7 cm.
Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Pendula´
Vzrůstem nepravidelný kultivar se většinou
pěstuje vyvazovaný. V tom případě je jednokmínkový. Bez vyvázání tvoří více kmínků
a růst je spíše keřovitý. Výška závisí na způsobu pěstování. Dosahuje šířky až 2 metry.
Větve odstávají do dálky a pak převisají až
k zemi. Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Sea Urchin´
Zakrslý kultivar, kulovitého, hustého, pravidelného vzrůstu, s ročním přírůstkem 3-4 cm.
V deseti letech dorůstá výšky i šířky 0,4-0,5 m.
Modravě zelené jehlice jsou jemné. Půdu vyžaduje živnou, ale propustnou, mírně kyselé
až neutrální reakce. Mrazuvzdornost: -34°C.
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´Ontario´

Pinus strobus
´Pendula´

Pinus strobus
´Sea Urchin´

Pinus strobus ´Secrest´
Borovice kompaktního kulovitého vzrůstu,
s hustým větvením, vodorovným rozložením
větví a dlouhými, jemnými, modrozelenými
jehlicemi. V deseti letech dosahuje výšky
a šířky kolem 1 metru. Ročně přirůstá 8-15 cm.
Mrazuvzdornost: -34°C.

Pinus strobus
´Secrest´

Pinus strobus ´Tiny Curls´
Keřovitý růst, kuželovitý habitus s rovnými větvemi a točitými, pokroucenými modrozelenými až šedavými jehlicemi. V dospělosti je
výška stromu 1-3 m a šířka 1-1,5 m.
Mrazuvzdornost: -34°C.

Pinus strobus
´Tiny Curls´

Pinus strobus ´Tortuosa´
Pomalu rostoucí kultivar dosahující výšky 1012 m a vyžadující slunná stanoviště, s jemnými, kroucenými modrozelenými jehlicemi, asi
3-4cm. Mrazuvzdornost: -34°C.
Pinus strobus ´Fastigiata´

Kateřina Rojková

Pinus strobus
´Tortuosa´

