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Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy Arboeko
/vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5500 ks/
Co právě děláme
v našich školkách
Přesazování stromů

Expedice jehličnanů

Řez stromů pro výsadbu

Hodnota a hodnoty aneb Krátký příběh mobilního telefonu a stromu
Poslední dobou často přemýšlím o hodnotě a hodnotách. Pro nás lidi je jaksi typické, že
hodnoty vytváříme, schraňujeme. Hodnota není jen vyjadřována cenou, jsou i hodnoty,
které lze penězi jen obtížně vyjádřit. Někdy to nelze vůbec. Problém našeho oboru je právě
v tom, že mnoho hodnot, které vytvoří zahradník, nelze penězi vyjádřit. Pro lepší ilustraci uvedu
následující krátké srovnání nového smartphonu a stejně drahého alejového stromu.
Zatímco smartphon se vyrobí za zhruba 7 dnů v nějaké továrně v Asii, stejně drahý strom
se pěstuje 7 roků a díky klimatu musí růst v Evropě, a to čím blíže místu výsadby, tím lépe.
Zlomový okamžik nastane, podíváme-li se na hodnotu těchto dvou výsledků lidské činnosti
za 4 roky. Smartphon se stal nepotřebným harampádím, nahrazeným novou řadou telefonů
s rozvinutějšími funkcemi a lepším dipsplejem. Cena starého telefonu bude sotva pár centů za
suroviny pro recyklaci.
Naproti tomu strom bude o 4 roky starší, větší, bude mít více větví, listů, květů. Bude mít větší
hodnotu i cenu. Problém stromu ovšem je v tom, jak regulerně cenově vyjádřit posezení
v jeho stínu v parném dnu, jak ohodnotit příjemný letmý pohled na jeho květy, když spěcháte
přes park do práce. Jak spočítat jeho biologickou hodnotu? Strom je útočiště pro živočichy,
jak ocenit třeba ptačí zpěv? Jak spolehlivě spočítat pozitivní vliv stromu na mikroklima města,
regionu, země, kontinentu, planety?
Zkrátka jsou hodnoty, které spočítat zatím neumíme, a jsou hodnoty, které asi nikdy spočítat
nedokážeme. Mám za to, že nejhodnotnější je to, co vyjádřit penězi nelze. Zahradníci vytvářejí
hodnoty, které jsou velmi cenné. Navíc hodnoty, které se během let zvyšují, a to klidně i po
staletí. Řekněte mi, který jiný obor to dokáže? Mnoho jich nebude… Budiž to pro zahradníky
důvod k oborové hrdosti. Budiž to pro zahradníky důvod své práce si náležitě užít a dobře
ji ohodnotit.
Stanislav Flek

Obr 1. Rouby připravené pro roubování rostlin na poli.
Obr 2. Odebraný roubovací materiál, uschovávaný v chladu do doby roubování.
Obr 3. Řízky platanů ve stratifikační bedně, určené k zakořenění.
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Výsadbou to nekončí
Ochrana kmene nově vysazených stromů
Všeobecně známým poškozením snižujícím další perspektivu stromů jsou
korní spály a mrazové trhliny nechráněných kmenů nově vysazených stromů.
Tento typ poškození je vázán především na exponovaná stanoviště, kde jsou
stromy plně vystaveny slunečnímu záření a výrazným výkyvům teplot. Větší
predispozici k poškození mají stromy s tenkou hladkou kůrou a také stromy,
jejichž kmeny byly na předchozím stanovišti před přímým slunečním zářením
chráněny (např. stínění či hustý spon ve školce). Časté bývá toto poškození
především u buků, habrů, javorů a lip. Výsadby situované do podrostů
a přistíněných stanovišť těmito poškození běžně netrpí.

Jak nové výsadby chránit?
V praxi je běžnou součástí výsadby použití ochranných prostředků, které
kmen stromů chrání. Jedná se především o jutové pásy nebo bambusové či
rákosové rohože. Problém může nastat v případě, kdy tato ochrana kmenů
není v rámci rozvojové péče udržována ve funkčním stavu (např. uvolnění
a odkrytí juty či rohože) nebo v případě, kdy je tato ochrana odstraněna příliš
brzo a kůra kmene není ještě dostatečně zesílená.
Od používání juty se v poslední době opouští. Důvodem je skutečnost, že juta
zvyšuje vlhkost v bezprostředním okolí povrchu kmene, kde se tvoří mikroklima
s příznivými podmínkami pro rozvoj specifických houbových hnilob a prostředí
vhodné pro různé druhy podkorního hmyzu, které mohou výsadby poškozovat.
V poslední době jsou naopak čím dál více na vzestupu speciální přípravky
určené k nátěru kmenů stromů a eliminaci negativních účinků slunečního
záření a souvisejících teplotních vlivů. Tyto, nejčastěji bílobarevné, nátěry
se aplikují přímo při výsadbě stromu nebo v rámci rozvojové péče, a to
v okamžiku, kdy je stávající ochrana kmene odstraněna (např. 2-3 roky
po výsadbě) a stanoviště spolu s taxonem vykazuje pro strom predispozici
k tomuto typu poškození. Účinnost těchto nátěrů je výrobci udávána na dobu
cca pěti let. Postupným tloustnutím a růstem kmene je nátěr čím dál slabší
a kůra stromů si tak pozvolna na exponovanost stanoviště navyká.
Současné tendence naznačují, že natírání kmenů speciálními ochrannými
nátěry mohou být na exponovaných stanovištích běžnou technologickou
součástí vlastní výsadby stromů i navazující rozvojové péče.

Obr 1. Typické poškození nechráněného kmene
mladé výsadby
Obr 2. Ochrana kmene rákosovou rohoží
Obr 3. Ochrana kmene speciálním nátěrem
Obr 4. Ochrana kmene speciálním nátěrem

Lukáš Štefl, Zahradnická fakulta MENDELU

Tip kolegů - prověřené stromy zasluhující si větší pozornost
Carpinus betulus 'Fastigiata' - výška 15-20 metrů, kompaktní koruna
pravidelně rostoucí a dlouho úzká - šířka cca 5-8 metrů, u velmi starých
stromů maximálně 15 metrů. Pěstujeme zavětvené pyramidy i kmenné
formy do stromořadí, jsou vhodné podél komunikací, do otevřených půd
nebo zelených pásů.
Ginkgo biloba 'Tremonia' - novinka v sortimetu naší školky, ale přesto
prověřený kultivar jinanu, pomalu rostoucí, s výškou 15-20 metrů, šířkou
3-5 (velmi staré exempláře max. 8 metrů). Bezplodá forma nevytvářející
páchnoucí semena. Je vhodný i do městského prostředí - tolerantní
posypovým solím, zpevněným plochám, dlouhověký, na podzim se zářivě
zlatožlutými listy.
Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - výška 8-12 metrů, šířka 6-10 metrů,
vzdušná koruna. Při rašení listy zlatožluté, později žlutozelené. Samčí květy,
neplodí. Téměř beztrný kultivar, velmi vhodný do městského prostředí snáší přísušky, zpevněné plochy i aplikaci posypových solí.
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Platanus acerifolia 'Alphen's Globe' - kulovitý až široce vejčitý kultivar
s výškou 8-10 metrů, šířkou do 10 metrů. Výborně snáší řez, poté je koruna
hustá, kompaktní. Neplodí, velmi vhodný do městského prostředí - snáší
zpevněné povrchy i aplikaci posypových solí.
Prunus serrulata 'Royal Burgundy' - červenolistá mutace známého kultivaru
'Kanzan' - na rozdíl od něho s pomalejším růsem, menších rozměrů (výška
6-8 m, šířka 4-6 m) a tmavším odstínem květů, kterých je velké množství.
Vhodný do ulic, kde je méně prostoru, než by vyžadoval kultivar 'Kanzan'.
Svatopluk Ryba
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TRENDY 2017

Polská města a historické hrady
Stromy z firmy Arboeko rostou již prakticky ve všech polských
městech. Krásné aleje zdobí hlavní ulice a dávají spoustu
radosti lidem v Krakově, Gdyni, Lublinieci, Wrocławi, Poznani
a Varšavě, kde např. v zoo můžete obdivovat nádherná zvířata
a nejkrásnější stromy. Pozornost si jistě zaslouží rovněž historický
zámek v Kamienieci Ząbkowickim, jehož park zkrášlují desítky
našich keřů a stromů.
Bartosz Pejo

Co s teplomilnějšími keři po letošní zimě?
Některé teplomilné keře a polokeře, které u nás běžně prosperují,
vyžadují specifický jarní řez. Můžeme je rozdělit do dvou
skupin. První řežeme téměř u země, na 2-3 očka, mají zpravidla
výbornou regenerační schopnost a obrůstají spolehlivě. Jedná se
o zejména o Buddleja davidii, Perovskia a Hypericum calycinum.
Druhá skupina se zkracuje na 20-30cm od země, případně o 2/3,
a řadíme k ní Caryopteris clandonensis, Lavandula, Ceanothus
a třeba i venkovní druhy Fuchsia. Řez se provádí v době nalévání
pupenů. Dobrou kondici keřů podpoříme přiměřenou zálivkou
a startovací dávkou hnojiva v období prodlužování výhonů.
Jitka Susová

EVROPA V OBŘÍSTVÍ
V termínu 10. a 11. 1. 2017 proběhl v našem areálu v Obříství u
Mělníka již 13. ročník kontraktační výstavy pro zahradnická centra
"Evropa v Obříství 2017".
Tato tradiční lednová akce nabídla letos svým návštěvníkům
možnost výběru z rekordních 2661 druhů a kultivarů okrasných
dřevin a trvalek v rozličných velikostech od několika málo
centimetrů až po několik metrů. Již několikátý rok byl největší
zájem o naše ovocné dřeviny, včetně těch méně obvyklých,
dále pak o kontejnerované stromy menších velikostí a také třeba
o sortiment trvalek a bylinek. Velká poptávka byla i po různých
sortimentálních novinkách, kterých jsme letos nabídli více než 100
druhů, a to jak z naší vlastní produkce, tak z různých koutů Evropy.
Výstavu navštívilo celkem 288 firem z 9 evropských zemí;
samozřejmě zdaleka nejvíce z České republiky a ze Slovenska.
"Evropa v Obříství" není jen obchodní akcí. Je to také místo pro
setkávání se kolegů ze zahradnického oboru, místo pro výměnu
informací a diskuzi na různá témata u dobrého jídla a pití. Myslím,
že i z tohoto pohledu se letošní ročník podařil!
Martin Procházka

Ve čtvrtek 12. 1. proběhl v prostorách Arboeka v Obříství
již druhý ročník akce "Trendy", která byla primárně určena
pro realizační firmy, města a jejich technické služby. Mile
nás překvapil velký zájem návštěvníků, k němuž jistě přispěl
zajímavý program, drobné občerstvení i příjemné počasí.
Během dne mohli účastníci vyslechnout několik odborných
přednášek, jak ekonomických se zaměřením na zahradnický
obor, tak i praktických o střešních zahradách či chorobách
a škůdcích. Návštěvníci se během dne mohli zúčastnit
komentovaných exkurzí do našich výrobních skleníků nebo
navštívit naše stromové školky včetně praktické ukázky
dobývání stromů.
Adam Coufal

Představujeme sortiment Arboeka /pravidelné informace o našem sortimentu/
Taxus media 'Hillii'
Široce zakulacený sloupovitý habitus. Výška
v dospělosti se pohybuje kolem 3 metrů
výšky a 1-1,5 metru šířky. Větvičky jsou hustě
natěsnány, rostou vzpřímeně. Jehlice jsou
lesklé, světle zelené, v zimě do bronzova,
dlouhé 2 cm. Tato odrůda neplodí.
Mrazuvzdornost: -27°C
Thuja occidentalis 'Anniek'®
Kompaktní stěsnaný růst kulovitého tvaru.
Při věku 10 let je výška i šířka dřeviny kolem
40 cm. Jehlice jsou měkké, příjemné na dotek,
raší žlutozeleně, na osluněném stanovišti
získávají později nádech do bronzova.
Odolnost proti spálení jehlic na plném slunci
je vysoká. Rostlina snáší bez újmy i zatížení
sněhem, je vhodná do skalek, malých zahrad
a nádob. Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'Brabant'
Kuželovitě
rostoucí
kultivar,
jenž
ve
20 letech dosahuje výšky 4-5 m a šířky 1,5-2 m.
Je ideální do živých plotů a rychle rostoucí,
s ročním přírůstkem 30-50 cm, dobře snáší
řez. Ploché jehlice jsou světle zelené i v zimě.
Jako všechny zeravy vyžaduje půdu dobře
zásobenou vláhou. Při suchu může vnitřek
rostliny prosychat a tvoří se více hnědých
8 mm velkých šištic. Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'Danica'
Přirozeně kulovitě rostoucí kultivar, nevyžadující
střih, se stanovištěm na slunci nebo v polostínu.
Jehlice jsou ploché šupinovité, zelené, na
podzim oranžově bronzové. Dorůstá do 60 cm
na výšku i šířku. Roční přírůstek se pohybuje
kolem 5 cm. Rostlina vhodná do nádob
a skalek. Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'Danica Aurea'
Růst je pravidelně kulovitý. Výška i šířka
dospělé rostliny je 60-80 cm, roční přírůstek
5 cm. Jehlice jsou měkké, svěže žlutozelené.
Vhodná do nádob i skalek.
Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'Fire Chief'
Jedná se o čarověník kultivaru T. o. 'Rheingold',
jenž není citlivý na mráz ani se pod tíhou sněhu
nerozklesává. Má kompaktní hustě větvený
růst. V 10 letech dosahuje výšky i šířky kolem
100 cm. Jehlice jsou žlutozelené, od léta se
jejich osluněné konce barví do oranžově
červené barvy. Mrazuvzdornost: -40°C
Thuja occidentalis 'Golden Brabant'®
Kompaktní, rychle rostoucí zerav, dorůstající
do výšky 3 m a šířky 1-1,5 m. Má pravidelný
kónický tvar. Ploché jehlice jsou zlatavě žluté,
aromatické, uspořádané v různých směrech.
Vhodný do živého plotu, při tvarování se hustě
větví. Snáší slunce i polostín.
Mrazuvzdornost: -40°C.
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Thuja occidentalis 'Mirjam'®
Pomalu rostoucí kulovitý kultivar, dorůstající výšky a šířky do 1 m. Jehlice má ploché,
šupinaté, zlatožluté, v zimě se vršky jehlic
zbarvují do bronzova. Kultivar vznikl křížením
s T. o. 'Danica'. Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis
'Mirjam'®

Thuja occidentalis 'Golden Tuffet'
Zakrslý, kompaktní, ploše kulovitě rostoucí
kultivar zeravu. Výška se pohybuje kolem
0,5 m a šířka kolem 1m. Jehlice juvenilní žlutooranžové barvy, měkké, provazovité, na
podzim získávají barvu výraznou bronzově
červenou. Za rok přiroste o 4-6 cm. Rostlina
vhodná zejména do nádob a malých zahrad.
Mrazuvzdornost: -40°C
Thuja occidentalis 'Golden Smaragd'®
Štíhlý kuželovitě rostoucí zerav, v dospělosti
s výškou 4-6 m a šířkou 1-1,5m. Tento kultivar
je spíše pomaleji rostoucí. Jehlice jsou světle
zelené až zlatavě žluté, barva se ještě
zintenzivní v zimě. Řez je možný od jara do
léta. Na půdní typ je nenáročný, nesnáší zem
vyschlou, ale ani přemokřenou. Při suchu
dřevina zevnitř prosychá.
Mrazuvzdornost: -40°C
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Thuja occidentalis 'Mr. Bowling Ball'
Pomalu rostoucí kulovitý kultivar, s velikostí
0,8 m na výšku i na šířku, náchylnější na
poškození mokrým sněhem. Roční přírůstek
je 4-6 cm. Jehlice jsou juvenilní provázkovité,
smaragdově zelené, na podzim zbarvené
do bronzova. Mrazuvzdornost: -40°C.
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Thuja occidentalis 'Rheingold'
Pomalu
rostoucí
kultivar
kuželovitého
tvaru. V dospělosti dorůstá do 2,5 m výšky
a 1,5 m šířky, přírůstek za rok je asi 5 cm.
Jehlice má tato dřevina šupinovité i jehlicovité
(juvenilní), jehlicovité převažují. Jsou zlatožluté
s oranžovými vršky větévek, oranžová barva
je intenzivnější v zimě. Mrazuvzdornost: -40°C.
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Thuja occidentalis 'Smaragd'
Růst je spíše pomalejší, hustý. Habitus úzce
kuželovitý. Výška 3-5 m, šířka 1-1,5 m. Roční
přírůstek se pohybuje kolem 20 cm. Jehlice
jsou smaragdově zelené, lesklé, ploše
šupinovité, barva zůstává stejná i přes zimu.
Často používaný na výsadby živých plotů,
hezký i jako solitera. Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'Stolwijk'
Růst je vystoupavý až polokulovitý, hustý.
Jehlice mají svěže zelenou barvu na koncích
jsou žluté. Jehlice jsou ploché šupinovité.
Výška rostliny v dospělosti je 1,5 m a šířka
0,8 m. Rostlina vhodná do nádob a malých
zahrad. Mrazuvzdornost: -40°C.
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Thuja occidentalis 'Sunkist'
Zerav kuželovitého habitu, hustě větvený.
Rostlina v 50ti letech dorůstá do 6 m výšky.
Roční přírůstek 20-30 cm. Jehlice šupinovité
zlatožluté, na podzim oranžově bronzové.
Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'Teddy'
Zerav kuželovitého habitu, hustě větvený.
Zakrslý kompaktně rostoucí zerav. Dosahuje
výšky do 1 m a šířky kolem 0,8 m. Přírůstek za
rok činí 2-4 cm. Jehlice jsou jemné, jehlicovité
juvenilní, smaragdově zelené, na podzim
až fialově bronzové. Mrazuvzdornost: -40°C.
Kateřina Coufalová
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