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CO DĚLÁME V NAŠICH ŠKOLKÁCH

ZELEŇ A KOMUNÁLNÍ VOLBY
Vážení čtenáři,
rok s rokem se sešel a komunální volby proběhly. Při letmém pohledu do volebních
programů jsme v minulých dnech velmi obtížně hledali strany, které by se ve svém
volebním programu nezaměřovaly na veřejnou zeleň nebo zlepšení životního
prostředí. Kvalita života v městském prostředí je intenzivně diskutovaným tématem
a nutnost přijmout opatření, která povedou ke zlepšení, jsme všichni pocítili například
v uplynulých letních měsících. Téma veřejné zeleně nenechávají bez povšimnutí ani
naši politici a prostřednictvím různých kampaní se v předvolebním období snažili
naklonit si voliče. Když se rozhlédneme po místě, kde žijeme, některé z nás možná
překvapí, kolik nových alejí a lokálních výsadeb se kolem nás v předvolebním čase
realizovalo. Musím přiznat, mám radost, když se zeleň ve městech rozrůstá. Nemáte
ale na druhou stranu také někdy pocit, že místa, kde se stromy a keře vysazují, byla
vybírána nekoncepčně, jen z důvodu, aby si někdo zaškrtl kolonku „splněno“?
Vysazovat stromy za každou cenu není přece nutné. Jedna z polických stran nám
třeba slibovala: Za každý hlas vysadíme jeden strom. Hledat za každou cenu místa,
kam by se ještě „nějaký“ ten strom vešel, když při městských výsadbách býváme
limitováni sítěmi, není rozumné. Odborná i laická veřejnost volá po promyšlené
a uchopitelné koncepci zelené infrastruktury. Strategie zelené infrastruktury by měla
přinést koncepční řešení rozvoje a docílit provázanosti jednotlivých prvků veřejné
zeleně (aleje, parky atd.), které mají utvářet příjemné prostředí pro obyvatele našich
měst a obcí společně. Vysazujme stromy, ale tam, kde pro nás mají smysl, působí
nám radost a všemi svými funkcemi nám mohou být přínosem, a hlavně tam, kde
mohou dlouhodobě růst.
Přál bych si, aby nám po letošních volbách zůstalo víc než jen gesta politiků v podobě
několika vysazených alejí či rekonstruovaných parků. Je třeba začít uvažovat systémově.
Než se nekoncepčně zaměřovat na ochranu konkrétních zelených prostor a vymezovat
je vůči svému okolí, je raději lepší zacílit na odstranění stávajících regulačních bariér
a na společenské, ekologické uspořádání zeleně tak, aby všechny prvky zeleně byly
navzájem propojeny. A ještě jedna důležitá věc: Vysadit nový park či stovky stromů
do obnovených alejí znamená pro město závazek. O zeleň se totiž musí kvalitně
a profesionálně pečovat po výsadbě i v pozdějších letech. Jinak nebude fungovat
a vložené investice se znehodnotí. Tak tedy: Systematické plánování zeleně a stabilní
profesionální péče o ni, to jsou témata, která je nutné politikům stále opakovat.
Martin Danzer, Stanislav Flek
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Zdravím Vás,
prímorské počasie definitívne odznelo, začína nám záhradnícka jesenná realita.
Od polovičky septembra kopeme konifery so zemným balom, ktoré sme Vám
odprezentovali počas akcie Rezervačné dni v Smržiciach. I tento rok ste nás Vašimi
peknými objednávkami presvedčili, že sa o naše konifery staráme dobre. Domnievam
sa, že to je spôsobené dostatočnou zásobou krásnych solitérnych ihličnanov výšky
nad 175 cm.
Opätovne tu máme volebný rok, ktorý určite prispeje k nárastu výsadieb. Je nutné
všetkých kompetentných upozorniť, že príroda je stále príroda a agrotechnické
termíny dovolia kopať stromy so zemným balom po 20. 10. 2018.
Prajem Vám mnoho síl do jesennej sezóny 2018.
Ondrej Hanko

ZÁVLAHA STROMŮ – KDYŽ ZALÍVAT NESTAČÍ
ANEB ZÁLIVKA OPĚT NA PRVNÍM MÍSTĚ
Při zevrubném průjezdu našimi městy na konci léta a pohledu na výsadby stromů bez
listí je jasné, že dosavadní používané technologie péče o stromy po výsadbě nebudou
výhledově stačit a budeme je muset modifikovat.

Půda bez zásob vody. Jedním z hlavních problémů v letošním létě byla takřka nulová
zásoba vláhy v půdě. Sucho bylo příliš dlouhé, zásoby podzemní vody již mnoho let
klesají a navíc půdy ve městech nejsou svou strukturou z hlediska vodního režimu
půdy pro stromy vhodné. Navíc vyschlá půda velmi špatně přijímá vodu. V praxi to
znamená, že standardní závlaha na povrch půdy, byť do dobře udělané závlahové
mísy, prostě nestačí. Protože v půdě není žádná zásoba vody, je třeba prolít celý profil
výsadbové jámy do hloubky +/- 50 cm (dle velikosti jámy a balu). To však v praxi funguje
velmi obtížně. Aby došlo ke správnému prolití do hloubky, musíte se často ke stromu
vracet dvakrát i třikrát. Je to velmi náročné a nákladné nejen časově, ale i personálně.
Čas, personál a náklady začínají v případě takového léta hrát velmi významnou roli
v rozpočtu. K tomu nesmíme zapomenout ještě na kvalitu provedení, tedy na lidský
faktor.
Technologie zálivky: Pokud vezmeme v potaz výše uvedené, je jasné, že budeme
muset hledat, jak zálivku zefektivnit, a hlavně zajistit kvalitní provedení. V zásadě se
rýsují tři cesty.
1. ZÁVLAHOVÉ DRENY Tedy návrat k podzemním zavlažovacím hadicím (husím
krkům), ale v modifikované podobě. Dnes se nabízí mnoho technologických řešení.
Osobně preferuji výplně, které mají schopnost vodu vázat, nejen ji rozvádět. Tato
metoda rozhodně šetří čas a dokáže efektivně rozvést vodu po celém profilu kořenů.
2. BUDOVÁNÍ ZÁVLAHOVÝCH SYSTÉMŮ Tato metoda je nejnákladnější a vyžaduje nejen
náklady, ale i péči, spojenou se závlahovým systémem. Závlahy bych budoval tam,
kde lze předpokládat, že se stromy a další výsadby budou zavlažovat stále. Budování
závlahy jen proto, aby se stromy uchytily, je neekonomické.
3. ZAVLAŽOVACÍ VAKY Podle našich zkušeností z letošního léta jde o nejlepší řešení.
Obsluha vaků je rychlá, šetří vodu a zálivka je vysoce efektivní. Navíc obavy, že vaky
budou terčem vandalů, se nám zatím nepotvrdily. Další výhodou je, že vaky můžete
použít pro víc stromů, manipulace s nimi je velmi jednoduchá a dají se snadno
přemístit o ulici vedle.

KDYŽ TO NELZE UZALÍVAT
I přes perfektní zálivku se stává, že listová plocha stromů je poškozena. Jedním z důvodů
je nepoměr nadzemní části a kořenů. Vody v půdě je sice dostatek, ale výpar z listů je
větší, než se do rostliny může kořenovým systémem dostat. Tento problém se týká
výsadeb provedených zejména na konci jara. Zde pomohou preventivní opatření, a to:

1. RAZANTNĚJŠÍ REDUKCE KORUNY PŘI VÝSADBĚ
2. PŘISTÍNĚNÍ KORUNY ŘÍDKOU STÍNOVKOU
Na závěr je ještě třeba upozornit, že stromy, které jsou v srpnu bez listí, nemusí
být vždy suché. Je třeba zkontrolovat stav lýka pod kůrou a je-li lýko zelené, svěží,

doporučuji strom během srpna a podzimu dvakrát vydatně zalít a počkat do jara.
Je 60 % pravděpodobnost, že strom vyraší a bude růst.
Ing. Stanislav Flek, Arboeko Obříství

ARBOEKO V POLSKU
Do Polska dodáváme každý rok mnoho
stromů. Jsme rádi, že i přes velký
počet polských školek s keři dovážíme
i desetitisíce keřů pro městské výsadby.
Jsme také potěšeni, že kvalita našeho
materiálu začíná být oceněna. Tento
trend ohledně kvality je čím dál více
viditelnější. Stále více polských firem
navštěvuje naši školu ve Smržicích, kde
si vybírají solitérní jehličí. To jsme měli
možnost vidět i na Rezervačních dnech
ve Smržicích. Polské zboží je sice levnější,
ale často méně kvalitní.
S pozdravem Team Polsko

PROJEKT STROMY
SVOBODY 1918 – 2018
VRCHOLÍ
Vysaďte lípu ke sto letům republiky
a podpořte projekt STROMY SVOBODY.
V době, kdy píšu tento článek, bylo již
nalezeno a
zdokumentováno 2939
stromů svobody. Z 99 % případů
jsou stromy svobody lípy. Některé
příběhy stromů a lidí, kteří je sázeli,
jsou opravdu napínavé. Více najdete
na www. stromysvobody.cz. Na těchto
stránkách si můžete zaregistrovat
výsadbu nového stromu svobody a je
možné si zde koupit i lípu pro výsadbu.
Koupí lípy podpoříte projekty nadace
Partnerství.

NOVÉ SORTY
THUJA OCCIDENTALIS ´SAGRADA´
Zakrslý (šířka 1,3m, výška 1,5m ), nepravidelně rostoucí
vzpřímený kultivar. Vyhovují mu vlhčí živné a propustné
půdy. Má rád sluníčko i polostín. Je mrazuvzdorný. Hodí se
i do menších zahrad.
CHAMAECYPARIS LAWSONIANA WHITE PEARL
Tento jehličnan má kompaktní kulovitý, rovnoměrný růst a je
zvláště zajímavý díky své barvě. Listy jsou jasné, chlupaté,
krémově bílé. Dorůstá do velikosti 1,5 – 2m. Lze ho použít
do skupinových výsadeb i jako solitéru.
CHAMAECYPARIS PISIFERA ´BLUE MOON‘
Kompaktní, pomalu rostoucí, nepravidelně kulovitý
jehličnan, dorůstající výšky 60 cm. Vyhovuje mu živná vlhká
půda a slunné stanoviště. Dobře snáší řez a je mrazuvzdorný.
Hodí se do skalek, mobilních nádob i předzahrádek.
SYRINGA X PERSICA ´LACINIATA‘
Jedná se o křížence syringa afghanica a syringa laciniata
s krásnými, jemně dělenými, opadavými listy. Jsou světle
až středně zelené, menší a i když rostlinu pokrývají vcelku
hustě, keř má nadýchaný, lehce vzdušný efekt, aniž by byl
prutovitý. Dorůstá do výšky 1,5 – 2,3m. Květy jsou světle
levandulové, krásně voní.
ZERAV ZÁPADNÍ DEGROOT SPIRE
Nový kultivar štíhlého kuželovitého vzhledu. Roste v každé
průměrné půdě, jež může být i vlhčí, písčitá, až sterilní.
Nevykazuje žádné speciální nároky. Výška 250-300 cm. Má
širokou škálu použití - skupinové výsadby, živé ploty, solitéra
i mobilní zeleň.

NOVINKY V SORTIMENTU ALEJOVÝCH STROMŮ
V tomto čísle bych chtěl představit nové kultivary stromů se zajímavě tvarovanými listy.
Oba nedorůstají příliš velkých rozměrů a vyznačují se výrazně jemnou texturou koruny.

ALNUS GLUTINOSA ‘IMPERIALIS‘
Pravidelně rostoucí olše lepkavá s pyramidálním tvarem koruny. Dosahuje
výšky 6–10 m, případně až 12 m. Šířka
koruny dosahuje 6–8 m. Listy jsou hluboce vykrajované se zašpičatělými laloky. Mají tmavě zelenou barvu až do konce vegetačního období. Spolu s mírně
převislými větvemi vytvářejí malebnou
korunu. Jehnědy se objevují v průběhu
března až dubna. Plody v podobě nažek se nacházejí v malých dřevnatých
šišticích. Dobře roste na vlhkých stanovištích. Nevhodné jsou suché půdy s nízkou vzdušnou vlhkostí. Potřebuje slunné
místo, aby plně vyniklo olistění koruny.
Hodí se jako parkový a solitérní strom.

ACER PLATANOIDES ‘PALDISKI‘
Javor mléč, původem z Estonska. Koruna má vejčitý tvar. Dorůstá výšky do 10
m, na dobrém stanovišti může být i vyšší. Do šířky narůstá v rozmezí 6-10 m.
Upoutá hluboce vykrajovanými tmavě
zelenými listy. Laloky mohou být velmi
úzké a dlouhé více než 20 cm, díky nim
vytváří jemnou texturu celého stromu.
Na podzim se listy zbarvují do žlutých
a oranžových odstínů. Kultivar dobře
odolává mrazu. Vhodným stanovištěm je
místo s plným osluněním, propustné pro
vodu, s kvalitní , a živiny bohatší půdou.
Je vhodný jako solitérní strom do parku
nebo větší zahrady.
Zdeněk Málek

SOLITÉRNÍ KEŘE ZE
SMRŽIC – SÁZKA
NA JISTOU KVALITU
Je vhodné je použít jako poutavé
dominanty a vytvořit z nich základní kompoziční prvky v zahradním
či krajinářském díle. Keře vnášejí
do prostoru pestrost, zajímavost,
avšak zároveň vytvářejí intimitu,
slouží jako rozptýlení, ale i jako sjednocující prvek v zahradě. V dnešní
uspěchané době je trendem sázet
větší stromy a keře i do soukromých zahrad. Lidé raději zainvestují
do větších již solitérnějších keřů,
které jim s okamžitým efektem vytvoří základ zahrady a dodají do něj
prostornost a dynamiku, než aby
museli čekat, až si „vypiplají“ z malého keříku ten svůj vysněný.
Tento trend však vidíme i v použití
v městské zeleni či v parcích. Pro solitérní použití je vhodné zvolit keře,
které mají krásný habitus, zajímavý
květ či list, a ty, které vydrží zajímavé po co nejdelší část sezóny. Trend
použití již vzrostlejších solitérnějších
keřů vidíme na našich prodejnách,
a proto se i v naší produkci pěstují
solitérní keře, a to především rody
Amelanchier sp., Aronia sp., Cornus
sp., Corylus sp., Cotinus sp., Exochorda sp., Euonymus sp., Hibiscus
sp., Hippophae sp., Magnolia sp.,
Malus sp., Prunus sp., Syringa sp.,
Sambucus sp., Rhamnus sp., či Viburnum sp.
Přijďte si je vybrat na prodejnu
v Obříství a ve Smržicích nebo se zeptejte vašich obchodních zástupců
na dostupnost těchto rostlin.
Anna Popelová

AMELANCHIER ‚AUTUMN BRILLIANCE‘

Kříženec A. arborea a A. laevis. Keř nebo malý strom
6 - 8 metrů vysoký. Větve středně rozkladité. Kůra
světle šedá. Ceněný pro své podzimní zbarvení - zářivě oranžovočervené barvy. Odolný proti chorobám.
Listy má tmavě zelené oválně kopinaté 7 cm dlouhé.
Květy jsou bílé vonné, uspořádané v latách, rozkvétají v dubnu. Plody menší purpurově červené, jedlé.
Mrazuvzdornost: -35°C

AMELANCHIER ‚FOREST PRINCE‘

Kříženec A. arborea a A. laevis. Keř nebo malý
strom. Výška v dospělosti 5 - 8 metrů. Kvete v květnu velkými vonnými bílými květy. Poupata jsou růžová. Listy se na podzim zabarví do červenooranžové barvy. Ve vegetaci jsou tmavě zelené, plstnaté.
Plody jsou jedlé, červené, zrají začátkem července.
Mrazuvzdornost: -35°C

AMELANCHIER ‚SULTANA‘

Jedná se o nižší kultivar muchovníku, dorůstá výšky
asi 3 metry. Kvete v dubnu až květnu menšími vonnými bílými květy. Plody jsou modré, velké asi 1 cm, zrají
začátkem července. Listy jsou oválné, až 8 cm velké.
Mrazuvzdornost: -30°C

AMELANCHIER ALNIFOLIA ‚MARTIN‘

Keř nebo menší stromek, výška v dospělosti 3 - 5
metrů. Kvete v dubnu až květnu, vonnými, bílými
květy, které jsou odolné k nízkým teplotám, vhodný i do vyšších a chladnějších oblastí. Plody zrají
koncem června až začátkem července, jsou velké
1 - 1,5 cm, tmavě modré, sladké. Listy se na podzim barví do červena. Selekce z odrůdy Thiessen.
Mrazuvzdornost: -30°C

AMELANCHIER ALNIFOLIA ‚NORTHLINE‘

Rostlina dorůstá 3 - 4 metry výšky a 6 metrů
šířky. Růst je pomalejší oproti ostatním odrůdám. Kvete v dubnu bílými vonnými květy.
Velikost plodu 1 - 1,5 cm, tmavě modré, chutné a sladké, dozrávají koncem června. Bobule
ve střapcích po 7 - 13. Odrůda je velmi výnosná.
Mrazuvzdornost: -30°C

AMELANCHIER ALNIFOLIA ‚OBELISK‘

Pomalu hustě rostoucí úzký keř. Výška 1 - 3 metry a šířka 1 - 1,5 metru. Kvete v latách bílými vonnými kvítky od poloviny dubna. Listy jsou svěže
zelené, pilovité, oválné. Plody jsou fialovomodré,
dozrávají v polovině června. Vhodný do menších zahrad, nemusí se zastřihovat. Na podzim se listy barví od žluté až do červené barvy.
Mrazuvzdornost: -30°C

AMELANCHIER ALNIFOLIA ‚SMOKY‘

Výška dospělé rostliny se pohybuje v rozmezí 3 - 4
metry. Kvete v dubnu vonnými bílými květy, které
jsou medonosné. Tmavě fialové plody dozrávají koncem června, jsou velké asi 1,5 cm, sladké.
Plody jsou ve střapcích po 7-11 bobulích. Jedná
se o velmi úrodný kultivar muchovníku. Na podzim se listy barví do oranžovočervené barvy.
Mrazuvzdornost: -30°C

AMELANCHIER ALNIFOLIA ‚THIESSEN‘

Dorůstá výšky 3 - 5 metrů. Květy se objevují od poloviny dubna. Plody jsou velké 1 - 1,5 cm a zrají
na konci června, jsou tmavě fialové, sladké. Listy
jsou okrouhlé, svěže zelené, na okrajích pilovité.
Mrazuvzdornost: -30°C

AMELANCHIER LAEVIS ‚SNOWFLAKES‘

Keř vysoký 2,5 - 4 metry. Velké bílé vonné květy se otvírají v dubnu až květnu. Květy nejsou
uspořádány v latách, ale jsou jednotlivě. Listy
jsou zelené, raší červeno bronzově. Na podzim
barví temně oranžově. V červenci dozrávají červenofialové jedlé plody o velikosti 1 - 1,5 cm.
Snáší i chudé a zamokřené půdy. Plné slunce
nebo polostín. Vhodný i do menších zahrad.
Mrazuvzdornost: -30°C

AMELANCHIER LAMARCKII

Keř nebo malý strom dorůstající výšky až 6 metrů
a šířky 3 - 4 metry. Rostlina kvete v dubnu až květnu mnoha bílými vonnými květy. Rašící listy jsou
bronzově červené, po vyzrání přecházejí ve svěže
zelenou a na podzim se barví do oranžově červené
barvy, tvar listů je oválný. Na konci června dozrávají 1 cm velké, tmavě modré bobule sladké chuti.
Mrazuvzdornost: -34°C

AMELANCHIER LAMARCKII ‚BALLERINA‘

Odrůda Ballerina byla nalezena v Holandsku. Je
to menší kompaktní kultivar dorůstající výšky 4 m
a stejné šířky. Na přelomu dubna až května kvete
bílými vonnými květy ve vzpřímených až převislých hroznech. Listy oválné, 5 - 8 cm dlouhé. Raší
bronzově a na podzim se barví do tmavě červena.
Plody jsou tmavě fialové, velké asi 1,5 cm, sladké.
Mrazuvzdornost: -34°C

Kateřina Coufalová

STAVEBNÍ LÉTO
V ARBOEKU
V letošním roce jsme dokončili
stavbu stínoviště, což nám umožnilo v letošním slunném létě řádně
dopěstovat 80 tisíc rostlin.
Stínoviště se rozkládá na ploše
7500m2 a má rozměry 150 x 150m.
Petr Sus
Pokud si nepřejete zasílat Arboeko bulletin, prosíme o zaslání informace na: bulletin@arboeko.com, a do předmětu napište: NEPOSÍLAT

