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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

Ne/spokojený zahradník
O zahradnících se říká, že jsou tvorové nespokojení, a tak přemýšlím, jak tomu vlastně je
a zda je to oprávněné tvrzení, či nikoliv.
Pokud se zeptám současného moderního českého zahradníka, jaká byla sezóna, myšleno ta
zahradnická, obvykle slyším, že by to mohlo být lepší a že to vlastně nebylo nic moc. Jednou je
příliš sucho, podruhé příliš mokro, jednou je zima příliš teplá, příště zase naopak studená. Jednou
je nálada ve společnosti horší, a proto zákazníci nenakupují a šetří, jindy je zase dobrá, ale pak
nejsou pracovníci, kteří by pěstovali, a prodávat u kasy musí i majitelova babička v pokročilém
věku. Když je dotačních titulů na výsadbu veřejné zeleně dost, stěžujeme si, že nestíháme,
a máme panickou hrůzu z toho, že nám utíkají zakázky. Jestliže je titulů naopak málo,
stýskáme si, že nemáme pro pracovníky v dalším pololetí práci, i když jsme ji vždy předtím
přece měli.
Setkal jsem se dokonce s jednou důvěrnou, přitom zřejmě upřímnou odpovědí jistého
zahradníka, že sezóna byla dobrá, ale že se to nahlas neříká, protože něco chválit se přece
v Čechách nenosí a třeba by mohl i někdo závidět.

Rekonstrukce zhonů

Už Karel Čapek ve své knize Zahradníkův rok krásným způsobem popisuje, jak je náročné
uspokojit potřeby zahradníka. Dovolím si citovat:
S počasím je to totiž zvláštní věc: nikdy to s ním není v pořádku. Mají-li i lidé, kterým jinak do
toho nic není, tolik důvodů stěžovat si na počasí, jakpak teprve zahradník! Napadne-li málo
sněhu, bručí plným právem, že to nestačí; napadne-li sněhu mnoho, projevuje vážné obavy,
že mu to poláme jehličiny a pěnišníky. Není-li sněhu, běduje na zhoubné holomrazy; nastane-li
obleva, klne těm bláznivým větrům, které ji provázejí a mají ten hanebný zvyk, že mu rozhazují
chvojí a jiný kryt po zahradě a snad mu i, hrom do nich!, polámou nějaký ten stromek. Troufá-li si
v lednu zasvítit slunce, chytá se zahradník za hlavu, že mu keře poženou předčasně do
mízy. Prší-li, bojí se o své alpínské kytičky; je-li sucho, myslí s bolestí na své rododendrony
a andromedy. A přece by nebylo těžko mu vyhovět: stačilo by mu, kdyby od prvního do
posledního ledna prostě bylo žádná celá, devět desetin stupně pod nulou, sto dvacet
sedm milimetrů sněhu (lehkého a podle možnosti čerstvého), většinou oblačno, žádné nebo
mírné větry západních směrů; a bylo by všechno v pořádku. Ale to je to: o nás zahradníky
se nikdo nestará a nikdo se nás neptá, co by mělo být. Proto ten svět tak vypadá… (Karel
Čapek, Zahradníkův rok, 1929)
A tak to asi k nám zahradníkům patřilo, patří a patřit bude, být tak trochu nespokojený.
Ono to ve své podstatě není až tak špatné, pokud by bylo vše pořád stejné a v pořádku,
dle našich představ. Mohli bychom si vše dokonale naplánovat a připravit. Hrozilo by ale,
že se naše zahradnická práce stane tak trochu rutinní, až nudnou. A pokud je vše pokaždé
trochu jiné, nutí nás to někdy k improvizaci, jindy zase k vymýšlení nových řešení, protože
nám nezbývá nic jiného, než se s novou skutečností prostě popasovat.
A když se mne náhodou někdo zeptá, jaká byla ta letošní jarní a letní sezóna, tak odpovím
tedy možná trochu jinak než v lehce negativním duchu české zahradnické řeči… „Ta letošní
byla fakt docela dobrá …“
Pavel Kafka

Arboeko s. r. o.: Bedřicha Smetany 230, Obříství 277 42, arboeko@arboeko.com, tel.: 420 315 683 151, fax: +420 315 683 154
Smržice 550, Smržice798 17, smrzice@arboeko.com, tel.: +420 582 381 500, fax: +420 582 381 503

Představení střediska Obříství – keře a konifery
Zahradnické středisko Obříství - keře a konifery bylo založeno v roce 2002 za
účelem nabídnout zákazníkům další sortiment okrasných rostlin pěstovaných
ve volné půdě. Technologie pěstování se během let se stále vylepšovala
a v inovacích pokračujeme i nadále. Cílem vždy zůstává vypěstování
kvalitních rostlin s vyrovnanými partiemi. Písčitá půda přispívá k větší hustotě
kořenového systému, což je důležité zvláště u jehličnanů. Rozvětvení kořenů
také podporujeme pravidelným podřezáváním rostlin.
V současné době je středisko více zaměřeno na pěstování jehličnanů. Naše
pracovnice a pracovníci se obětavě starají o téměř 300 druhů kultivarů
jehličnanů a 90 soret keřů. Jejich práce za jakékoliv roční období je vlastně
nikdy nekončící. Ač se může zdát, že v zimě není co dělat, opak je pravdou.
V zimě se roubují nové rostliny, dělají se inventury, a pokud není mráz příliš silný,
může se provádět i řez. Jarní období je rovněž časem, kdy se rostliny tvarují,
vysazují se nové, likviduje se plevel. V průběhu vegetačního období je velmi
důležitá ochrana proti chorobám a škůdcům.
Během celého roku odborně pečujeme o rostliny tak, aby se jim dařilo do té
doby, než přijde čas, kdy je možné nabídnout je zákazníkům. U jehličnanů je
optimální dobou expedice podzim - září až říjen, u keřů a modřínů období,
kdy mají podzimní zbarvení nebo začínají opadávat, to znamená od konce
října. Jakmile půda na jaře rozmrzne, lze je až do doby rašení vyjímat z půdy.
Rostliny expedujeme zákazníkům se zemním balem. Napěstované kultivary
buď prodáváme přímo zákazníkům, nebo je vysazujeme na dalším středisku
do květináčů či je přesazujeme a dále pěstujeme v naší školce ve Smržicích
do větších velikostí.
Díky stále většímu zákaznickému zájmu hlavně o roubované jehličnany rostou
tyto rostliny nejen v naší republice, ale dělají radost i v různých koutech Evropy
na všechny světové strany.
Zdeněk Málek

Prověřené stromy zasluhující si větší pozornost
Sophora japonica - tento středně velký až vysoký strom (výška 15-25 m,
šířka 12-20 m) dobře snáší i chudé a vápenaté půdy, je bujně rostoucí
i v městském prostředí (snáší také zpevněný povrch, vysoké teploty
i přísušky, toleruje posypovou sůl), roste rychle brzy po výsadbě, vhodný
je do stromořadí i jako solitéra. Zajímavostí je, že bílými květy vykvétá jako
jeden z mála stromů až v létě, také proto je významnou medonosnou
dřevinou. Dlouhověký strom.
Pyrus calleryana 'Chanticleer' - středně velký strom (výška 8-12 m)
s kompaktní kuželovitou až vejčitou korunou a krásným žlutočerveným
až šarlatovým podzimním zbarvením. Je nenáročný na půdu, odolný
městskému prostředí, snese vyšší obsah vápníku i sucho. Oblíben je též
pro tvrdé a velmi malé plody, jež dlouho vydrží a opadávají postupně
(na rozdíl od kultivaru 'Beech Hill'). Je vhodný především do stromořadí
i jako solitéra.
Corylus colurna - středně velký až vysoký strom (výška 15-25 m) s široce
kuželovitou korunou. Atraktivní je korkovitou borkou na kmeni i silnějších
větvích, zajímavé jsou i velké dvakrát pilovité listy, na podzim zlatožlutě
zbarvené, jedlé plody ve skořápce. Kvete v únoru až březnu před rašením.
Roste i ve zpevněných plochách, stanoviště vyžaduje plně osluněné,
popř. snese i polostín. Je vhodný do stromořadí, skupin i jako solitéra.
Svatopluk Ryba
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NOVÁ ŘADA FOTOETIKET
Od jara letošního roku nabíháme postupně na
novou řadu fotoetiket pro drobné a netradiční
druhy ovocných dřevin. Tato skupina rostlin se těší
stále velkému zájmu konečných zákazníků a je
důležitou součástí našeho pěstebního programu.
Věříme tedy, že moderní design, kterému
dominuje velká detailní fotografie na čistě
bílém podkladu, učiní na trhu tento zahradnický
produkt ještě atraktivnější.
Martin Procházka

Nejen pro krásu, ale i pro život - lidé ARBOEKA v Africe
Dnes jsme již zvyklí vnímat zeleň kolem sebe jako nezbytnou součást naší kulturní krajiny a příjemný estetický doplněk. Byť by
si mnozí z nás přáli, abychom byli obklopeni zelení mnohem více, může nám být malou útěchou, že v řadě zemí bojují s tím,
aby vůbec nějaké dřeviny v jejich krajině rostly. Již přes 7 let se zapojuji do rozvojových projektů zejména v subsaharské Africe
a nyní s týmem Mendelovy univerzity v Brně pracujeme na zalesňování svahů v povodí Awassa Zurya Woreda v Etiopii, kde
vlivem intenzivní pastvy a kácením svažitých lesních porostů došlo k celoplošnému odlesnění na stovkách hektarů. V průběhu
období dešťů jsou pak pole místních farmářů splavována a decimována přívaly vody. Pro návrat vegetace do oblasti
využíváme biotechnologická potření, tedy kombinace výsevů a výsadeb sazenic druhů např. Acacia saligna, Grevillea
robusta, Dodonaea angustifolia a Moringa (více o pěstování moringy na www.mojemoringa.cz) a další.
V rámci projektu byla modernizována lesní školka Jara Hinesa, kde byl vybudován vodovodní systém, byly zrekonstruovány
budovy skladu, pořízeno školkařské vybavení a opraveno čerpadlo. Školka nyní v rámci projektu produkuje cca půl milionu
sazenic lesních a ovocných dřevin. Ty jsou používány k zalesňování degradovaných svahů i k distribuci mezi farmáře do
jejich domácích zahrad. Kvůli ochraně polí byla zbudována intenzivní protierozní opatření na vice než 150 ha erodovaných
svahů (zasakovací rybníčky, hrázky, terasy, příkopy). Na tyto terénní úpravy navázalo zalesňování, při kterém bylo vysazeno
cca 600 tisíc sazenic do terénu a dalších 700 tisíc sazenic na zemědělskou půdu. V průběhu dvouletého běhu projektu bylo
k protierozním pracím vyškoleno a do prací zapojeno cca 1600 místních farmářů. Pozitivní dopad na zastavení či zmírnění
eroze však pocítí asi 10 tisíc venkovských obyvatel okresu Awassa Zuria Woreda.
Lesní školka Jara Hinesa, spravovaná Mendelovou univerzitou v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce, se nachází
25 minut cesty z Awassy na břehu stejnojmenného jezera. Pokud zavítáte do Etiopie a budete mít cestu kolem, jste srdečně
zváni.
Martin Danzer

KVALITA ROSTLIN V PRAXI
Kořenový systém vzrostlých jehličnanů
Zatímco o kořenovém systému listnatých stromů jsme již
několikrát psali, o kořenech vzrostlých jehličnanů jsme se
dosud zmínili velmi málo. Přitom správný kořenový systém
vzrostlých jehličnanů je neméně důležitý pro jejich další vzrůst
a stejně důležité je rovněž přesazování.
Vzhledem k značné habituální variabilitě jehličnanů však
nelze vztáhnout počet přesázení k velikosti rostlin tak, jako
je tomu u stromů. Např. stromy o velikosti od 12-14 do 1820 musí být přesázeny nejméně 3krát. Školkařská norma
uvádí v kapitole 5.1.1.: „Solitérní jehličnaté dřeviny se musí
přesazovat nejméně každé čtyři roky a pěstovat ve zvlášť
širokých sponech." Znamená to tedy, že osmiletý solitérní
jehličnan musí být přesazen minimálně 2krát.

POLSKO-ČESKÁ SPOLUPRÁCE
Jarní sezona v Polsku byla opět úspěšná. Opakovaně
zaznamenáváme spokojenost zákazníků, zejména pak naši
polští partneři hodnotí takřka 100% ujímatelnost stromů. Je
to dobré znamení pro naši středoevropskou produkci, které
se v poměrně studenějším polském klimatu daří. Jeden
ze zajímavých projektů byla dodávka stromů pro ZOO ve
Varšavě. Začátkem května jsme v Arboeku přivítali také
početnou skupinu polských realizátorů.
Bartosz Pejo

Stanislav Flek
Fota kořenového systému borovice:
Obr. A. borovice 2 x přesazovaná + jednou podřezaná
Obr .B. borovice přesazena 1 x

TURNAJ GARDEN CUP
Začiatkom septembra sme sa spoločne s kolegami zo
záhradníckeho oboru lúčili s letom formou futbalového
turnaja Garden Cup. Akcia to bola vskutku podarená, i keď
náš team inkasoval viac gólov, ako dal. Počasie prialo, pivo
malo správnu teplotu a guláš výbornú chuť. Rád by som sa
poďakoval záhradníctvu Horváth za zorganizovanie Garden
Cupu a poprial nám všetkým úspešnú jesennú sezónu.
Ondrej Hanko

Představujeme sortiment Arboeka /pravidelné informace o našem sortimentu/
Thuja occidentalis 'Tiny Tim'
Kompaktní kulovitě rostoucí dřevina, výška
i šířka v dospělosti do 1 m. Sytě zelená barva,
na podzim bronzová. Jehlice jsou ploché
šupinovité. Stanoviště vhodné na slunci,
nebo v polostínu. Náchylnější na poškození
mokrým sněhem.
Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'White Smaragd'
Pomalu rostoucí štíhle kuželovitý zerav.
V deseti letech je výška 2 m, šířka 0,9-1m.
Zelené jehlice s bílým panašováním jsou
ploché,
šupinovité.
Vyžaduje
slunné,
nebo poloslunné stanoviště a půdu dobře
zásobenou vodou.
Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'
Středně rychle rostoucí zerav kuželovitého
tvaru s ročním přírůstkem 20-30 cm.
V dospělosti je rostlina 3-4 m vysoká a 1-2 m
široká. Jehlice mají zlatožlutou barvu,
uprostřed rostliny jsou světle zelené, na
podzim se konce větviček zbarvují do
bronzova.
Mrazuvzdornost: -40°C
Thuja occidentalis 'Zmatlik'
Růst je štíhle sloupovitý, s terminálem. Výška
v deseti letech kolem 1,5 m a šířka 0,5 m.
Jehlice jsou tmavě zelené, na podzim
s bronzovým odstínem, pokroucené. Jako
semenáč byl nalezen v roce 1984 v ČR.
Mrazuvzdornost: -40°C.
Thuja orientalis 'Aurea Nana'
Pomalu rostoucí, hustě větvený kultivar
zeravu široce oválného, někdy až kónického
habitu dorůstá výšky 1-2 m a šířky 1-1,5 m.
Roční přírůstek je 5-7 cm. Žlutozelené vnitřní
jehlice jsou na koncích větviček až zlatožluté,
v zimě oranžově bronzové.
Mrazuvzdornost: -29°C.
Thuja orientalis 'Elegantisima'
V deseti letech dosahuje výšky až 2m.
Roční přírůstek je kolem 20 cm. Jehlice jsou
žlutozelené, na koncích až zlatožluté, lesklé,
v zimě do bronzova. Stanoviště slunné,
poloslunné.
Mrazuvzdornost: -29°C.
Thuja orientalis 'Fleck'
Pomalu rostoucí vejčitý kultivar dorůstá do
1-1,5 metru výšky a 1 m šířky. Jehlice jsou
ploché, šupinovité, mají svěže zelenou barvu
a bílé panašování. Je vhodný do skalek
a menších zahrad.
Mrazuvzdornost: -29°C.
Thuja orientalis 'Franky Boy'
Pomalu rostoucí zerav s provázkovitými
větvičkami. Habitus je vejčitý, kompaktní,
ale vzdušný, s výškou 0,5-1,5 m a šířkou 0,40,8 m. Větvičky jsou vzpřímeně vystoupavé.
Jehlice jsou žlutozelené, v zimě s bronzovým
nádechem. Mrazuvzdornost: -29°C.
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Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea'
Habitus má sloupovitý, štíhlý, hustě větvený,
výšku 3-5 m, šířku 0,5-1,5 m. Roční přírůstek
je 10-20 cm. Barva jehlic je světle zelená,
v létě výrazně žlutá, v zimě načervenalá.
Stanoviště vyžaduje nejlépe slunné s vlhkou
půdou.
Mrazuvzdornost: -24°C.
Thuja orientalis 'Westmont'
Zakrslý kultivar kulovitého tvaru a pomalého
vzpřímeného růstu dorůstá výšky i šířky 60-100 cm. Roční přírůstek je 5 cm. Jehlice jsou
světle zelené, na koncích větviček zářivě
žluté, na podzim bronzové.
Mrazuvzdornost: -24°C.
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Thuja plicata '4ever Goldy'
Habitus kuželovitý, růst pomalý, hustě
větvený, vystoupavý. Dospělé rostliny jsou
4-5 m vysoké a 2 m široké. Přírůstek za rok je
kolem 20 cm. Zlatožluté jehlice jsou ploché,
šupinovité a lesklé, na podzim až oranžové.
Dobře snáší tvarování. Vhodná jako solitéra
i na živý plot.
Mrazuvzdornost: -28°C.
Thuja plicata 'Can-Can'
Růst kuželovitý, stěsnaný, pomalý. Ve dvaceti
letech dorůstá 3-4 m výšky a 1,5-2 m šířky.
Roční přírůstek je 10-20 cm. Postranní
větévky jsou krátké, lehce kroucené. Jehlice
tmavě zelené, na koncích krémově žluté.
Mrazuvzdornost: -28°C.
Thuja plicata 'Gelderland'
Habitus má tento zerav štíhle kuželovitý. Růst
rychlý, silný až stromovitý. Výška v dospělosti
(50 let) 10-12 m. Roční přírůstek je 30-40 cm.
Vystoupavé
větvičky
hustě
vyrůstají
z hlavního kmene. Jehlice jsou šupinovité,
lesklé, tmavě zelené i v zimě. Rostlina je
vhodná pro mohutné živé stěny.
Mrazuvzdornost: -28°C.
Thuja plicata 'Kagers Beauty'
Objevena jako čarověník, roste pomalu,
vystoupavě
bez
hlavního
terminálu.
V deseti letech nepřesáhne 1 m výšky a 1,5 m
šířky. Větvičky na koncích převisají. Lesklé
jehlice jsou mírně zpolštělé, provázkovité,
svěže zelené, na podzim tmavě zelené
s hnědavým nádechem.
Mrazuvzdornost: -28°C.
Thuja plicata 'Whipcord'
Pomalu rostoucí keřovitý kultivar zeravu
o výšce 1-1,5 m a šířce 1,2-1,5 m. Větvičky
na koncích převisají. Tmavě zelené jehlice
jsou lesklé, provázkovité, v zimě s bronzovým
nádechem. Vhodný do malých zahrad,
skalek, nádob, oblíbený je kultivar roubovaný
na kmínku.
Mrazuvzdornost: -28°C.
Kateřina Coufalová
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