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POČASÍ – VĚRNÉ TÉMA ZAHRADNÍKŮ
V zahradnickém světě jsem více méně aktivní
zhruba 15 let. Někomu se to může zdát málo k tomu,
abych mohl vyvozovat obecné závěry týkající se našeho oboru, ale na tom, že počasí je patrně nejdiskutovanější téma mezi zahradníky se asi shodneme.
Je až zarážející, jak málokdy je přesně takové, jaké
bychom zrovna potřebovali. Jaro bývá často krátké,
léto zase neobyčejně suché a horké. Když už v létě
zaprší, bývá to spojené s krupobitím a podzim bývá
deštivý. Zima ta je zase pro nás zahradníky často
krutá a když už není krutá, tak je alespoň příliš
dlouhá. Jako ta letošní!
Opravdu, letošní dlouhá zima a na ní navazující jarní
sezóna byly zkouškou trpělivosti a pevnosti nervů
pro většinu z nás. Čím déle jsme čekali na první sluneční paprsky, tím více jsme o počasí lamentovali.
V květnu jsme pak spílali vytrvalému dešti, který
vygradoval červnovými povodněmi. To už ale na
počasí neremcali jen zahradníci, to už se k nám přidala většina národa.
Areál naší ﬁrmy v Obříství unikl letos velké vodě
jen o centimetry a zajímavé bylo mimo jiné sledovat
i to, jak se nám během několika málo dní změnily

naše priority. Zklamání z ne příliš vydařené jarní sezóny náhle vystřídaly obavy o ﬁrmu jako takovou,
protože většina z nás má stále v živé paměti záplavy
z roku 2002. Když po několika dnech přestala voda
stoupat a nám bylo jasné, že máme protentokrát vyhráno, propukali jsme až v euforickou radost. Ty
tam byly v tu chvíli nářky z obchodně nevydařeného
jara.
Nedá se nic dělat, počasí nás má zkrátka v hrsti! Můžeme se snažit ve své práci sebevíc, ale pokud je
proti příroda, v jistých chvílích s tím nic nezmůžeme. Nezbývá nám než pokorně přijmout fakt, že
jsme malou součástí něčeho mnohem většího, na co
máme, bohu dík, zatím jen velmi omezený vliv.
Rok 2013 ale ještě neskončil. Máme před sebou, my
zahradníci, ještě podzim. V posledních letech je
podzimní sezóna v našem oboru chápána zejména
jako nejvhodnější doba pro výsadbu alejových
stromů a ostatního rostlinného materiálu ve městech,
obcích či krajině. Budeme tedy opět dobývat stromy
a nakládat a prodávat a sázet. Popřejme si tedy vzájemně hodně úspěchů a hlavně ….. dobré počasí!
Martin Procházka
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V posledních týdnech nám sdělovací prostředky sdělují, že česká
ekonomika začíná konečně „nabírat dech“ a to hlavně díky exportu.
I čeští zahradníci mají na tomto vývoji svůj podíl, byť samozřejmě číselně
vyjádřeno jen víceméně zanedbatelný. Iluze, že české výpěstky budou čeští
zahradníci prodávat směrem západním již z větší části pominuly.
Západoevropský partner nemá nedostatek, ba naopak, školkařských
výpěstků je na trhu dostatek a tak hledá a kupuje zajímavosti, neobvyklé
druhy a zajímavé těžkomnožitelné taxony, které samozřejmě očekává za co
nejlepší cenu, protože kupuje přeci „na východě“, kde musí být levněji.
Pro české zahradníky je však reálná obchodní příležitost na východním
trhu. Školkařský segment je toho důkazem. Často se setkáváme
„na východě“ pro nás až s nečekanými reakcemi typu, co je české, je skoro
jako německé a k tomu vypěstované v tvrdých podmínkách
středoevropského klimatu, takže nám to nezmrzne. Výpěstky českých
školkařů proto končí nejenom v sousedních zemích jako je Slovensko,
Polsko a také Rumunsko, bývalých zemí Sovětského Svazu, především
Rusku, ale i v zemích bývalé Jugoslávie.
V dnešní době nejsou na žádném trhu jednoduché obchody, ale „na
východě“ máme jako čeští školkaři seriozní šanci. Naše slovanská blízkost
se nezapře a otvírá nám pomyslné „obchodní dveře“ mezinárodního
obchodu, jen je třeba je dobře a hlavně trvale otevřít a vstoupit.
Pavel Kafka

Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy ARBOEKO
(vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5200 ks)

NOVÉ FIREMNÍ

WWW STRÁNKY

Vážení kolegové, před několika měsící byly spuštěny nové firemní www
stránky. Grafikou jsou uzpůsobeny
tak, aby byly snáze ovladatelné
i z mobilního telefonu. Novinkou je
pak samostatný oddíl pro zákazníky.
V této části naleznete aktuální nabídky popis sortimentu stromů
a nově i keřů. Poptávkový a objednávkový formulář můžete po vyplnění okamžitě odeslat na obchodní
oddělení. Tyto stránky jsou chráněny
přístupovým heslem stejným jako
u starých stránek. Pokud heslo nemáte kontaktujte naše obchodní oddělení. Rádi vám je sdělíme.
Stanislav Flek

SLOVENSKÉ OKIENKO
Dobrý deň,
väčšie teplotné amplitúdy a odlet lastovičiek do teplých krajov nám hlási príchod jesene. Verím, že ste si
v priebehu letných mesiacov stihli odpočinúť a načerpať nové sily na jesennú sezónu. Rok 2013 nám začal
hekticky, dlhá zima nás preskúšala z manažérskych
zručností pri expedíciách materiálu z výstavy Evropa
v Obříství. Neustále nám zvonili telefóny s otázkami,
kedy Vám pošleme tovar, keďže sa už ukazuje slniečko, a o pár dní nato s prianiami o neskoršiu expedíciu z dôvodu zlého, priam zimného počasia. Verím, že
s objednaným materiálom ste boli spokojní a spokojní
sú i Vaši zákazníci, ktorým zakúpené rastliny robia radosť na ich záhradách. Táto jarná skúška ani zďaleka
nebola jedinou, ktorú nám počasie tento rok pripravilo.
Na prelome mája a júna ste mali možnosť zhliadnuť
fotografiu vyliateho Labe v okolí našej firmy, ktorú
som Vám emailom zaslal spoločne so zásobnými listami. Aj v tom týždni sa nám podarilo vyexpedovať
všetky objednané rastliny bez zdržaní. Rád by som
Vám touto cestou poďakoval za telefonickú podporu
v období povodní a za priania množstva síl pri zvládaní krkolomných situácií, ktoré nám opätovne príroda pripravila.
Leto sa nieslo v duchu dovoleniek a oddychu, čo mi
umožnilo aktívne jazdiť po našom krásnom Slovensku
a navštevovať Vás. Dlhé chvíle za volantom mi spestrovalo mapovanie výsadieb intravilánov a extravilánov našich miest a obcí. Veľmi ma prekvapili nové
výsadby na námestiach mnohých okresných a krajských miest, kde môžeme vidieť vysadené kvalitné

RUMUNSKO
Podzimní sezóna se nezadržitelně blíží, a tak nastal čas na krátké bilancování sezóny předchozí.
Jaro 2013, třetí sezóna od vstupu Arboeka na rumunský trh probíhala harmoničtěji než v předešlém roce.
Arboeko už není u rumunské odborné veřejnosti
zcela neznámým pojmem, a tak velké úsilí s desetitisíci najetými kilometry začíná přinášet své
plody. Dlouhá zima s rychlým přechodem do letních teplot, jak v České republice, tak i v Rumunsku zkomplikovala chod v celém spektru
zahradnických odvětví. Na druhou stranu tyto na
první pohled nepříznivé klimatické podmínky
daly možnost vyniknout odolnosti našich výpěstků a nepotýkali jsme se se ztrátami, jako
tomu bylo u našich kolegů z Apeninského poloostrova. Naše produkce ukazuje svoji výtečnou odolnost vůči vrtochům matky přírody a to je
jedním z hlavních argumentů pro zvolení české
rostlinné produkce. Minulý rok byl pro Arboeko
Rumunsko velkou neznámou. Poptávka po dendrologickém materiálu je přes všude oblíbenou
Thuja occ. Smaragd u každého zákazníka od-

Sportovní klání v Dřínově

Zapálení sportovci našeho výrobního střediska
Kontejnerovna se 23. 8. 2013 zúčastnili 29. ročníku Dřínovského trojáku (organizovaného
p. R. Krajem). Jistě by byla velká škoda, nezmínit
se o jejich udatnosti a bojovnosti. Akce se účastnilo
6 družstev ve třech disciplínách: nohejbal, hod
koulí a ping-pong. Naši reprezentanti se bohužel
umístili na 5. místě společně s družstvem místních
sportovců z Obříství. Naším nejslabším článkem
byl ping-pong. No, snad hoši do dalšího jubilejního 30. ročníku
během zimních měsíců poctivě natrénují a přístě se umístí
na některém z předních stupínků nebo
alespoň na čestném
bramborovém místě.
Budiž jim přinejmenším útěchou tato
drobná
zmínka
o jejich udatnosti
v našem tisku.
Petra Tichá

škôlkarske výpestky. Domnievam sa avšak, že ich rôznorodá vitalita je spojená s následnou údržbou. S poľutovaním musím napísať, že kategória „nepodarené
výsadby“ vo výsledkoch prevažuje. Je nutné uvedomiť si, že najlacnejší výpestok nezaručuje celkovo najnižšie náklady pre záhradníka, ktorý danú realizáciu
vykonal, vykonáva. Všetci sme v dnešnej dobe tlačení
do práce s najnižšou cenou, čo je fakt, ktorý sa nám
mení a bude meniť veľmi ťažko. Som však presvedčený, že všetko je o komunikácii a informovanosti nielen nás záhradníkov, ale hlavne investorov. Ak
investuje do lacnejšieho škôlkarského výpestku, ktorý
ešte nemá architektúru koruny so zapestovanými kostrovými konármi a výšku nasadenia aspoň 220, musí
počítať s následnými výchovnými pestovateľskými zásahmi, ktoré je nutné vykonávať postupne s časovým
a priestorovým vývojom rastliny. Matematika je
v tomto prípade jednoduchá. Vykonanie výchovných
zásahov musí vykonať profesionálny záhradník, ktorý
má svoju cenu. Na dosiahnutie výslednej architektúry
koruny sa výchovný zákrok musí opakovať niekoľkokrát, čo investorovi opäť zvyšuje náklady. Na základe
tých faktov by sa mal investor zamyslieť, či nie je ekonomickejšie investovať to kvalitného, mrazuvzdorného,
trikrát presádzaného, alejového stromu so zapestovanou architektúrou koruny a výslednou výškou nasadenia koruny; čím dosiahne okamžitý estetický efekt,
ochranu pred vandalizmom vďaka výsadbe väčšieho
obvodu kmeňa (od 14–16) a vysoké percento ujateľnosti stromu, prispôsobeného pravidelným presádzaním. S nerozumne zvolenými veľkosťami škôlkarských výpestkov a spôsobom realizácie výsadby sa

najčastejšie stretávam v okolí novo vybudovaných pozemných komunikácií. Ako je možné, že pri výsadbe
verejných priestranstiev investor nie je povinný poveriť profesionálnu záhradnícku firmu navrhnúť sadbové
úpravy, prípadne prekonzultovať návrh, zrozpočtovať,
vykonať výsadbu a údržbu?! Nenechávajme si znehodnocovať prostredie, v ktorom žijeme, buďme jednotní. Dajme si tú prácu vysvetliť investorom klady
kvalitných škôlkarských výpestkov zo stredoeurópskych škôlok a zápory lacnejších rozpestovaných škôlkarských výpestkov. Dovoľte mi na záver môjho
príspevku citovať Jakuba Ptačina: „Spravme si to tu
krajšie. Sami.“ Touto vetou ukončil svoju asi prezentáciu TEDx v Bratislave. Po zhliadnutí jeho výstupu
som si povedal: „Presne toto by sme všetci potrebovali
počuť každé ráno.“ (Ak by ste si i Vy radi pozreli jeho
prezentáciu, nájdete ju pod jeho menom na youtube.)
Vážení kolegovia, prajem Vám úspešnú jesennú
sezónu.
S pozdravom Ondrej Hanko.

lišná. Je to dáno jednak geografickými podmínkami (rozlohou země, velkým rozptylem nadmořské výšky atd.), ale i značnou diverzifikací
kupní síly obyvatelstva kraj od kraje. Obecně lze
říct, že největšímu úspěchu se těší smržická produkce konifer a kontejnerovaných dřevin z Obříství. Na dobu, kdy budou v oblibě listnaté stromy,
jako je tomu ve střední a západní Evropě si budeme muset ještě pár let počkat. Tento trend se
začíná pomalu prosazovat i v Rumunsku.
Před začátkem jarní sezóny jsem si kladl otázku,
jak by se mohlo Arboeko na rumunském trhu odlišit od ostatních školek a hlavně od překupníků
dendrologického materiálu. Variant k zatraktivnění naší české produkce k oboustranné spokojenosti bylo několik. Nakonec jsem zvolil díky
kladným referencím spolupráci s Ing. Pavlem
Hofmanem z ateliéru Landeco. Spolupráce začala
na středně velkém projektu vytvořením menšího
parku v církevním objektu ve městě Vaslui. Park
je téměř z poloviny hotov a finalizace proběhne
v následujících 2 sezónách. Tento projekt měl
rovněž podporu Českého velvyslanectví v Bukurešti. Na slavnostní otevření první etapy dorazil
velvyslanec České republiky PhDr. Jiří Šitler.
Díky kladným referencím z městského úřadu

ve Vaslui se realizoval menší projekt zazelenění
esplanády ve městě Moinesti. Po první sezóně
této ryze české spolupráce ve zkrášlování rumunských veřejných prostranství se ukazuje, že
to byla správná volba. Zájem o městskou a domácí zeleň je v Rumunsku se zvyšující se životní
úrovní bezesporu na vzestupu a pevně věřím, že
Arboeko bude i v budoucnu součástí tohoto
trendu.
Závěrem bych rád poděkoval kolegům za ochotu
a pomoc při prosazováním se na rumunském
trhu. Čtenářům Bulletinu Arboeka přeji hezké
babí léto a úspěšnou podzimní sezónu.
Aleš Buzu

Okénko kreslíře Jaroslava Kerlese

Zasaď svůj strom - Litoměřice

V sobotu 20. dubna 2013 proběhl v Litoměřicích ekologický happening s názvem „Zasaď
strom“. Jednotlivci, organizace, spolky, školy,
skupiny, ale také známý hokejista Martin Škoula
s rodinou v sobotu vysadili celkem 34 stromů
dřezovce u Základní školy v Havlíčkově ulici
v Litoměřicích. Hlavními organizátory akce
bylo město Litoměřice, zahradnická firma
ARBOEKO s.r.o., Gabriel s.r.o. a realitní kancelář REMAX - Čížek.

Společnost Arboeko s.r.o.
dodala zdarma vzrostlé
stromy, firma Grabriel s.r.o.
udělala projekt a zajistila
vše potřebné pro výsadbu,
firma Remax - Čížek pak
zajistila občerstvení a doprovodný program pro děti
(soutěže, stánky s různými
produkty atd.). Město Litoměřice pak zajistilo osvětu
této akci mezi občany. Spojením sil různých subjektů
se podařila dobrá akce,
které se účastnilo kolem
400 lidí. Každý strom si vysadili zástupci nějaké
skupiny či spolku, mateřské či zakládní školy.
Věříme, že se podařilo upozornit na důležitost
a význam zeleně, podařilo se široké skupině lidí
dát ve známost, že nově vysazená zeleň není samozřejmost a vysadit strom znamená vynaložení nemalé práce. Společnými silami jsme dali
najevo, že o zeleň by se mělo pečovat a měli bychom si jí vážit.
Pavel Kafka

Pravidelné okénko - Co právě děláme v našich školkách

Vyvazujeme naše popínavé rostliny k bambusům.

Polské okénko

Účast Arboeka na zahradnickém veletrhu
v polské Varšavě.

PERSONÁLNÍ
OKÉNKO
Dobrý den, dovolte mi abych se
Vám tímto představila. Jmenuji se
Eva Baková, vystudovala jsem
Vysoké
učení
technické v Brně,
obor: Podnikové
finance a obchod.
Od dubna působím ve společnosti Arboeko na pozici manažerky zakázek. Těším se na naší spolupráci.

Vyvazování stromů z plošiny.

Inventura stromů - měření velikostí.

Příprava půdy pro sázení - mulčování zeleného hnojení.

Expedice stromů pro letní výsadbu.

Očkování kulovitých javorů v korunce.

Vážení kolegové,
mám velkou radost, že se vám
můžu představit
jako nový člen rodiny
Arboeko.
Jmenuji
se
Ondřej Málek,
mám ženu, dceru
a dvě feny (no
uznejte, tolik štěstí
na jednoho chlapa;-) a od 5. 9. jsem obchodním manažerem se základnou ve Smržicích.
Věřím, že pomůžu našemu společnému
úspěchu v nelehkém, ale krásném odvětví
– mnohé stromy nás přežijí o celé generace
a „něco po nás zůstane“. Rád se potkávám
s lidmi, tu a tam ochutnám dobré víno, jsem
hudební nadšenec. Sám si nejlépe odpočinu
na zahradě/v přírodě. A zbytek už probereme
osobně - těším se na setkání s vámi!

SOLITERNÍ KONIFERY VE SMRŽICÍCH
V letošním roce si ve Středisku soliterních konifer ve Smržicích můžete vybrat z více
než sedmi tisíc kusů rostlin. Mimo osvědčených a klasických druhů a kultivarů se v sortimentu objevilo několik zajímavých novinek. Vzpomeňme například Picea pungens
'Blue Diamond', Picea abies 'Frohburg', Picea abies 'Wills Zwerg', Picea orientalis
'Aurea', Abies lasiocarpa 'Compacta', Abies procera 'Glauca', Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula', Pinus mugo 'Zundert' a 'Wintergold, Pinus sylvestris 'Beuvronensis',
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' a jiné.
Konifery lze nyní již bez problémů expedovat. Věříme, že zákazníci budou s nabídkou
a kvalitou výpěstků spokojeni.
Martin Prokeš

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT OKRASNÝCH ŠKOLEK ARBOEKO
(Pravidelné informace - sortiment soliterních konifer)

Abies concolor - jedle ojíněná, jedle stejnobarvá
Domov této impozantní jedle je v západní části Severní Ameriky. Má
přísně kuželovitý habitus, velmi často je zavětvená až k zemi. Větve
staví vodorovně. Kůra je světle šedá, mladé větvičky jsou šedozelené.
Jehlice má ploché, srpovitě prohlé, krásně namodrale zelené. Rozpadavé
šišky tvoří v horní třetině koruny. Jedle ojíněná je krásný solitérní strom
a je odolná proti kouřovým zplodinám. Při dobré závlaze snáší i štěrkovité půdy. Od původního druhu se odvozuje spousta kultivarů.
Abies concolor ’Compacta’
Je jedním ze zajímavých kultivarů původního
druhu. Vzrůst je zakrslý až široce pyramidální,
pokud se v mládí neformuje až keřovitý. Habitus je
stěsnaný, větve jsou hustě uspořádané. Tvar jehlic
má jako původní druh, ale barva je namodrale ojíněná. Při dobrém zapěstování ve školce docílíme
téměř pravidelného kuželovitého tvaru. Ačkoliv
kultivar vznikl před rokem 1891, jedná se o stále
zajímavý solitér pro menší zahrady.
Abies concolor ’Glauca’
Patří,stejně jako původní druh, mezi u nás nejlépe
rostoucí jedle. Koruna je tupě kuželovitá, jehlice jsou
tmavě šedomodré až modré. Díky habitu a nápadnému zbarvení patří mezi výrazné dřeviny. Doporučujeme vysazovat na opticky exponovaná místa.
Abies koreana - Jedle korejská
Pochází z horských pásem jižní
Koreje. Vytváří středně vysoké
pomalu rostoucí stromy. Koruna je v mládí široce kuželovitá, později velmi pravidelně stavěná. Borka je našedlá. Široké jehlice
jsou kartáčovitě nahloučené, na svrchu tmavě zelené s nápadnými bělavými řadami průduchů na
rubu. Při dolním pohledu do koruny dodávají celému stromu zvláštní bílý nádech. Velmi atraktivní
jsou před dozráním fialově zbarvené šišky. Je dřevinou solitérní, ale dbáme na výsadbu do chráněnějších poloh.
Abies nordmanniana - Jedle kavkazská
Jak její český název napovídá, je domovem na Kavkaze. Proto patří ve středoevropských podmínkách
k nejotužilejším jedlím. Přesto jí nevysazujeme do
mrazových kotlin. Vyšší strom má široce kuželovitou korunu, velmi hustou a tmavou. Ve dvou řadách
postavené jehlice jsou silně lesklé, se dvěma stříbřitě bílými pruhy průduchů na rubu. Je méně náročná než naše domácí jedle a dobře se uplatní
v rámci zeleně kolem vesnických sídel jako náhrada
za Abies alba.
Abies procera ’Glauca’ - Jedle stříbrná, Jedle vznešená
Původní druh pochází ze Severní Ameriky. Kultivar
vznikl před rokem 1863. Středně vysoký stromek má kuželovitý habitus. Kůra na kmeni je světle žlutá. Jehlice
jsou nápadně bělavě nasivělé, většinou hřebenovitě rozčísnuté. Má ze všech jedlí největší šišky. Uplatní se jako
zajímavá solitéra.
Chamaecyparis nootkaensis ’Pendula’ - Cypřišek
nutkajský
Kultivar vznikl před rokem 1884. Patří mezi nejtvrdší a nejotužilejší cypřišky. Snáší i znečištěné
městské prostředí. Středně vysoký strom s překrásným habitem. Větévky volně visí na vodorovně odstávajících až mírně převislých větvích. Olistění je
temně zelené. Má velmi trvanlivé dřevo. Vzhledem
ke svému zajímavému habitu se jedná o neprávem
opomíjenou dřevinu.
Juniperus virginiana ’Blue Arrow’ - Jalovec virginský „Americký cedr“
Velmi úzce rostoucí kultivar vznikl před rokem 1980.
Tenké větvičky jsou postaveny kolmo a hustě vedle
sebe. Šupinovité listy s odstávajícím hrotem mají výrazně namodralou barvu. Vysazuje se jako solitéra, ale
výraznější je výsadba do volných až rozvolněných sku-

pin. Dobře harmonuje s pestrolistým pokryvem stálezelených brslenů.
Netrpí houbovými chorobami jako jemu podobný kultivar Skyrocket.
Picea abies ’Frohburg’ - Smrk ztepilý
Kultivar byl nalezen ve Švýcarsku v roce 1967. Převislý habitus s téměř kolmo visícími větvemi. Výška
závisí na způsobu vyvazování, což tento strom předurčuje k širokému použití od malých zahrádek po břeh
jezírka. Jehlice má dlouhé, jemnější než původní druh,
matně zelené. Převisající větve mohou dosahovat až
na zem a plazit se po ní.
Picea abies ’Inversa’ - Smrk ztepilý
Ačkoliv kultivar byl nalezen v Anglii v roce 1884 je
dodnes nejpěstovanější formou převislého smrku.
Vzrůst je vzpřímený s kolmo splývajícími větvičkami,
horizontálně rostoucí větve mohou vytvářet širokou
baldachýnovitou korunu sahající až k zemi. Jehlice má
ztlustlé leskle zelené.
Picea abies ’Remontii’ - Smrk ztepilý
Kultivar vznikl v roce 1874. V mládí je to velmi kompaktní hustý keř s pravidelným kuželovitým tvarem.
Staré exempláře dosahují 3m. Větvičky jsou husté,
tenké,jehlice drobné svěže zelené. Jedná se o velmi
pěkný kultivar, který může být výraznější náhradou
Picea glauca ´Conica´. Vyniká v menších úpravách
i jako kbelíková dřevina.
Picea abies ’Wills Zwerg’ - Smrk ztepilý
Je ze skupiny zakrslých, pomalu rostoucích kultivarů. Habitus je pravidelně a hustě kuželovitý i větvičky napodobují růst a jsou husté a pravidelně
uspořádané. Jehlice mají spíše světle zelenou barvu.
Pro svůj pomalý růst je vhodný do skalek koniferového typu.

Picea asperata ’Compacta’ - Smrk drsný, Smrk
štětinatý
Původní druh pochází ze západní Číny. Jehlice
radiálně odstávají od větvičky, jsou tuhé, pichlavé a pokroucené. Mají modrozelenou barvu.
Picea chichuahuana - Smrk chihuanský „Čivava
smrk“
Strom původem z mexických hor byl objeven v roce
1942. Koruna je kónická až široce kuželovitá. Jehlice
jsou dlouhé, silnější, sivě modrozelené s výraznými
průduchy na rubu. Dobře snáší vyšší teploty, ale nevysazujeme ho do mrazových kotlin a na podobně
extrémní stanoviště.
Picea likiagensis purpurea - Smrk litiangský
Jeho jméno je odvozeno od názvu města a provincie
v Číně. Roste v horských oblastech a tak je velmi odolný a mrazuvzdorný. Roste na každém průměrném
stanovišti a přesto není často vysazován. Je předurčen pro horší podmínky a větší rozšíření. Vyšší
strom, u nás pomaleji rostoucí, s široce kuželovitou
korunou. Jehlice jsou skoro ploché temně zelené.
Šišky jsou rezavě hnědé až purpurové a velmi
dekorativní.
Picea x mariorika ’Machala’ - Smrk
Původní druh vznikl jako kříženec mezi
smrkem černým a smrkem omorika. Český
kultivar pojmenovaný po školkaři F. Machalovi. Širší etážovitý vzrůst a sivé jehlice jej
vyzdvihují mezi nejpřednější kompaktně rostoucí kultivary. I když mohou v pozdních jarních mrazících nové přírůstky namrzat, dobře
regeneruje. Velmi dobře vypadá v kombinaci s kameny nebo kamennými zídkami. Dobré uplatnění najde i v mobilní zeleni ve větších
nádobách.

