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VùTRU A DE·TI NEPORUâÍME SOBù ANO
Poãasí posledního roku dalo v‰em pûstitelÛm poﬁádnû
zabrat. Od nadbyteãn˘ch sráÏek pﬁed rokem jsme se dostali aÏ ke katastrofálním suchÛm. Jsme svûdky mnoha
akademick˘ch diskusí o globálním oteplení a o vlivu ãlovûka na pﬁírodu. Dnes i seriozní vûdci se pﬁedhánûjí
v pﬁedpovûdích moÏného v˘voje celosvûtového klimatu .
Témûﬁ v‰ichni zainteresovaní se shodují, Ïe globální oteplení a s tím spojené extrémy v poãasí jsou realitou. Hor‰í
uÏ to je s vizí dal‰ího v˘voje, tam jsme svûdky celé ‰kály
scénáﬁÛ, poãínaje pﬁedpovûdí globální katastrofy a konãe
umírnûn˘mi názory, které hovoﬁí o více ménû pozvoln˘ch
zmûnách bûhem desetiletí ãi dokonce staletí. Jedno je jisté, Ïe jisté není nic. A pak je také jisté, Ïe od akademick˘ch diskusí je hodnû, hodnû daleko ke kaÏdodenní realitû Ïivota Tím rozhodnû nechci sníÏit v˘znam
akademického vidûní svûta. KaÏdého praktika v oboru
v‰ak zaãnou napadat otázky veskrze praktické jako napﬁ.
Budeme muset pﬁistoupit k radikální zmûnû sortimentu?
Budeme muset zmûnit technologii v˘sadby? Jak bude vypadat následná péãe po v˘sadbû? Vyplatí se je‰tû vÛbec
podnikat v tomto oboru? ¤ada otázek a ne mnoho konkrétních odpovûdí. Na to, dûlat jakékoliv závûry a navrhovat ﬁe‰ení, je totiÏ pﬁíli‰ brzy. Jeden extrémní rok je velmi
krátká a ﬁeknûme z hlediska pﬁírody bezv˘znamná doba.
Neznamená to v‰ak, Ïe se nemÛÏeme pouãit a Ïe nám poãasí posledního období ledacos neukázalo. Tady je nûkolik bodÛ:

1. Správná v˘sadba ve správn˘ ãas
2. Vhodná rostlina na vhodné místo - napﬁ. ne vÏdy musí
platit, Ïe dﬁevina oznaãená jako vhodná do mûsta je
vhodná do dané konkrétní lokality, byÈ lokality mûstské
3. Péãe po v˘sadbû - ta je snad nûkdy dÛleÏitûj‰í neÏ vlastní v˘sadba (nûkdy vidím zrealizované krásné projekty,
které pﬁijdou vniveã, neboÈ se opomnûla následná péãe. ·koda práce umu i penûz).
4. Pﬁíroda je v‰ak nevyzpytatelná - nauãme se s tím poãítat v na‰ich nabídkách a kalkulacích. Mûjme pevnou
hranici, jak dalece mÛÏeme slevit v technologii a kvalitû a tu nepﬁekraãujme.
5. Pro vysázené rostliny udûlejme radûji více neÏ ménû.
6. Selsk˘ rozum zahradníka je nûkdy lep‰í neÏ stovky
stran pouãek
7. Selsk˘ rozum v‰ak vût‰inou nestaãí, je tﬁeba znát a vûdût.
Zajisté jsem v onûch sedmi bodech neﬁekl nic nového,
ale podstatné vûci b˘vají vût‰inou chronicky známé a je
dobré si je obãas uvûdomit. MoÏná je k tomu vhodná pﬁíleÏitost nyní.
Úspû‰nou podzimní sezónu vám i nám pﬁeje
Ing. Stanislav Flek
ARBOEKO s. r. o. SmrÏice

Dokonãovací práce na stavbû fólioskleníku
a manipulaãní haly v Obﬁíství
Jak jsme Vás informovali jiÏ v minulém vydání na‰eho bulletinu, probíhá v areálu kontejnerovny Arboeka v Obﬁíství roz‰iﬁování kryt˘ch pûstebních ploch. Tato, svého druhu u nás unikátní
stavba, bude dokonãena do zaãátku listopadu tohoto roku a bude
okamÏitû vyuÏita k zazimování choulostivûj‰ích druhÛ rostlin
a také k dopûstování kmínkov˘ch soliter, které se sází
v prÛbûhu prosince.
Dal‰í v˘znamnou
v˘hodou je moÏnost posunutí procesu kontejnerování
na jaﬁe o nûkolik
t˘dnÛ dopﬁedu, coÏ
pomÛÏe pﬁedev‰ím
k lep‰í kvalitû koﬁenového systému a taktéÏ dojde ke zmírnûní nepﬁíjemné pracovní
‰piãky v jarní sezónû.
V souãasné dobû je jiÏ konstrukce fólioskleníku potaÏena
dvojitou termofólií, jsou dokonãeny rozvody plynu, vody a elektﬁiny, dokonãují se
zpevnûné
plochy
a pomocí speciálních laserem ﬁízen˘ch pÛdních fréz se
modelují
záhony.
Na nûkolika fotografiích vidíte, jak práce
probíhají
a i z nich si jiÏ mÛÏete udûlat obrázek,
jak˘m bude tento velmi funkãnû, ale i esteticky vyveden˘ areál
pﬁínosem pro vysoce kvalitní v˘robu kontejnerovan˘ch dﬁevin ‰irokého sortimentu.
Oldﬁich JeÏek

ARBOEKO NA ZAHRADNICKÉM
VELETRHU VE VAR·AVù
Poprvé v leto‰ním roce
se firma ARBOEKO prezentovala na mezinárodním veletrhu v polské Var‰avû. Jedná se
o specializovan˘ odborn˘ ‰kolkaﬁsk˘ veletrh,
kter˘ byl letos jiÏ 9. roãníkem a koná se kaÏdoroãnû koncem mûsíce
srpna. Uprostﬁed hlavního mûsta Polska Var‰avy se v moderním veletrÏním areálu se‰lo cca 160 vystavujících firem z Polska, Maìarska Nûmecka, Holandska, Belgie a Itálie. Za ãeskou
republiku bylo ARBOEKO Ïel jedin˘m vystavovatelem. Publikum odborné zahradnické veﬁejnosti nav‰tûvující tuto v˘stavu
bylo opravdu rozmanité a pﬁesahovalo hranice Evropy. Na
stánku spoleãnosti ARBOEKO jsme
mûli moÏnost hovoﬁit se zahradníky
z Irska aÏ po zahradnickou realizaãní firmu z Kazachstánu. Prezentovali jsme zde kontejnerovan˘ materiál
okrasn˘ch dﬁevin obﬁístvecké produkce a vzrostlé alejové stromy. Byli jsme rádi tomu, Ïe kvalita byla odborníky posouzena jako vysoká, coÏ
potvrdily i následné ãetné zahraniãní náv‰tûvy, které bûhem mûsíce záﬁí nav‰tívily ‰kolky v Obﬁíství.

PùSTOVÁNÍ SOLITÉRNÍCH
LISTNAT¯CH A JEHLIâNAT¯CH
D¤EVIN
JiÏ 10 let firma Arboeko
nabízí sv˘m zákazníkÛm
rozmanit˘
sortiment
okrasn˘ch rostlin z vlastní
produkce. Pﬁesto v‰ak nabídka vlastní produkce
stále je‰tû není úplná. Proto jsme se rozhodli v leto‰ním roce zaãít pûstovat
solitérní keﬁe a jehliãnany.
Co to vlastnû znamená?
Jsou to dﬁeviny, které pûstujeme ve velmi ‰irokém sortimentu
a v men‰ích partiích, na rozdíl od bûÏnû pûstovan˘ch alejov˘ch
stromÛ nebo rostlin v kontejnerech. PﬁeváÏnû se jedná o roubované vzácnûj‰í druhy jehliãnat˘ch a listnat˘ch dﬁevin.
Oba typy dﬁevin jsme vysázeli do jednotliv˘ch pûstebních záhonÛ ve 2-3 ﬁádcích, kde porostou minimálnû 2 roky. Kromû pravidelné závlahy, pﬁihnojování, likvidace plevele a pﬁípadného
o‰etﬁování proti ‰kÛdcÛm a chorobám je nejdÛleÏitûj‰í ﬁez, díky
kterému budou rostliny kompaktnûj‰í, keﬁe pak budou mít více
v˘honÛ. Po dvou letech budou rostliny pﬁesázeny do kontejnerÛ
a ponechány k dÛkladnému zakoﬁenûní. Teprve pak budou pﬁipraveny pro vás, na‰e zákazníky. Vûﬁíme, Ïe i tímto krokem pﬁispûjeme k va‰í spokojenosti a spokojenosti va‰ich zákazníkÛ.
Ing. Zdenûk Málek

DÒLEÎITÁ INFORMACE PRO
ZÁKAZNÍKY ARBOEKA
Nûkolik slov k platebním podmínkám spoleãnosti ARBOEKO
s. r. o. Platba za odbûr zboÏí je u nov˘ch odbûratelÛ v˘hradnû v hotovosti. Pﬁi dlouhodob˘ch a opakovan˘ch odbûrech
je moÏno po dohodû s vedením spoleãnosti a po podepsání
Obchodních podmínek pﬁejít na odbûr zboÏí na fakturu
a úhradu bankovním pﬁevodem. Poslední dobou se nám v‰ak
stává, Ïe pﬁijíÏdûjí zahradnické firmy a odebírají zboÏí na
fakturu, pﬁiãemÏ se jedná napﬁ. pouze o 1 kus rostliny , nûkdy
i v hodnotû nûkolika stokorun a poÏadují vystavení dodacího
listu. Zpracování dodacích listÛ, následná fakturace a po‰tovné jsou na tyto malé odbûry pﬁíli‰ nákladnou záleÏitostí. Jsme
proto nuceni pﬁijmout urãitá opatﬁení. S úãinností od 1. 10.
2003 je nutno hradit ve‰keré odbûry do 3 000,- Kã v˘hradnû
v hotovosti. Prosím informujte o této zmûnû va‰e nákupãí.
Dûkujeme za pochopení.

Pﬁedstavujeme vám nové ãleny t˘mu ARBOEKO s. r. o.

Ing. Miroslav Vete‰ník
absolvent V·Z Praha -Suchdol
ved. stﬁediska pûstování soliterních dﬁevin

Ing. Martina Holeãková
absolvent V·E Praha
hlavní úãetní-ekonom

MAL¯ SERIÁL VÍCEMÉNù PRAKTICK¯CH RAD K V¯SADBù D¤EVIN
V této rubrice naleznete pravidelné informace od pedagoga a sadovníka Ing. Sm˘kala
Ing. Franti‰ek Sm˘kal
Vy‰‰í odborná ‰kola zahradnická Mûlník

rodních i prÛmyslov˘ch hnojiv (nedochází k vyplavování hnojiv z pÛdy). Lze doporuãit v‰ude tam, kde je zavlaÏování obtíÏné a nákladné (v˘sadba kolem dálnic
a pod.). PouÏitím tûchto látek nedochází k pﬁemokﬁení, ale naopak gely zadrÏí vodu v pÛdû a rostliny ji mohou vyuÏít postupnû podle potﬁeby. Látky jsou vhodné
pro zv˘‰ení (fyziologické) vitality stromÛ.

âÁST 4.: ZABEZPEâENÍ
P¤ÍZNIV¯CH STANOVI·TNÍCH
PODMÍNEK PRO D¤EVINY
I. PÛdní podmínky - 7. pokraãování
b) Bioalgináty
Algináty ve formû koncentrátÛ zvy‰ují úrodnost pÛd, spojují se s jemn˘mi ãásteãkami pÛdy do pÛdního humusového komplexu (sorpãní komplex), zlehãují tûÏké
a váÏou lehké písãité pÛdy, zamezují zbahnûní a erozi, regulují vodní reÏim v pÛdû, váÏou a izolují tûÏké kovy a aktivují rozvoj pÛdních mikroorganizmÛ. Zvy‰ují
(fyziologickou) vitalitu rostlin a jejich odolnost proti suchu, podporují tvorbu koﬁenového systému (vláseãnicové koﬁínky) a zlep‰ují vybarvení listÛ a kvûtÛ. Pﬁípravky umoÏÀují vy‰‰í pﬁíjem Ïivin z pÛdního roztoku a jako Ïivná agaritická pÛda
podporují rozvoj mykorrhiz.
b 1) Bio-Algeen granulát
Je such˘ granulovan˘ aÏ prá‰kov˘ koncentrovan˘ pﬁípravek, sloÏen˘ z:
• nosného materiálu (mletá moﬁská ﬁasa) na kter˘ jsou vázány ostatní sloÏky: • alginátové kyseliny • oligosacharidy • aminokyseliny • fytohormony • stopové
prvky
Plo‰nû se aplikuje na ‰iroko v dávce 50 - 150 g. m#. Granule se zapraví v obou
smûrech do vrchní vrstvy pÛdy do hloubky 0,05 - 0, 1m, strojnû - pÛdní frézou, nebo ruãnû - r˘ãem, motykou nebo rycí lopatou. Do jamek se aplikuje v dávce 500 1500 g. m∏ substrátu. S pÛdou (substrátem) se musí dÛkladnû promísit - substrát
musí b˘t homogenní.
Po v˘sadbû se dÛkladnû zavlaÏí!!!
Bio-Algeen granulát se v pÛdû rozkládá postupnû a pÛsobí 1 aÏ 3 roky. Jeho jednorázovou aplikaci je vhodné doplÀovat postﬁikem Bio-Algeen S-90 za vegetace.
b 2) Bio-Algeen S-90
Je tekut˘ podpÛrn˘ pﬁípravek. Podporuje zakoﬁenûní, rÛst a zdrav˘ v˘voj rostlin.
Aplikuje se zﬁedûn˘ vodou jako postﬁik 1 aÏ 4 krát bûhem vegetace. Lze kombinovat a kapaln˘mi hnojivy nebo roztoky hnojiv pﬁi mimokoﬁenové v˘Ïivû.
c) Gefa - pﬁípravky
Gefa látky jsou pomocné látky pro zadrÏování vody v pÛdû, které ‰etﬁí vodu a tím
prodluÏují interval zálivek po v˘sadbû na 1 aÏ 3 t˘dny, podle stanovi‰tû a poãasí.
Náklady na zálivku se dají sníÏit aÏ o 50 %. Zlep‰ují strukturu pÛdy a vyuÏití pﬁí-

d) Agrosil®LR
Agrosil®LR je pﬁeváÏnû vodorozpustn˘ a vytváﬁí ve v‰ech pÛdách smûs silikátov˘ch
gelÛ a silikátov˘ch solÛ. Vysoce molekulární silikátové gely mají koloidní vlastnosti, pronikají jemn˘mi póry a poutají vodu a Ïiviny. Nízkomolekulární soly jsou
v pÛdû dobﬁe pohyblivé a stejnomûrnû se rozdûlují v pÛdním horizontu do hloubky aÏ 0, 3 m. Spojují jemné ãástice pÛdy a vytváﬁejí stabilnûj‰í, vût‰í agregáty. Ionty tûÏk˘ch kovÛ jsou pﬁevedeny na nerozpustné silikáty a dezaktivovány. Silikátové koloidy napomáhají transportu fosforeãnanÛ v pÛdû, brání vytváﬁení jejich
nerozpustn˘ch slouãenin a zaji‰Èuje jejich pﬁístupnost pro rostliny. Tímto ‰irok˘m
spektrem úãinkÛ vytváﬁí Agrosil®LR podmínky pro mohutnûj‰í a hlub‰í prokoﬁeÀování rostlin. Agrosil®LR zvy‰uje pﬁírÛstky biomasy u nov˘ch v˘sadeb a napomáhá
zakládání biotick˘ch prvkÛ na extrémních stanovi‰tích. Zvy‰uje i odolnost rostlin
proti houbov˘m chorobám. Rostliny ukládají silikáty do bunûãn˘ch stûn, které jsou
zesíleny a tím je zv˘‰ena celková odolnost proti houbov˘m chorobám.
Aplikace pﬁípravku Agrosil®LR
Agrosil ® LR je zrnité struktury, takÏe mÛÏe b˘t snadno aplikován ruãnû nebo aplikaãní technikou. Po aplikaci je vhodné zapravení do pÛdního profilu. Aplikace na
povrch je v‰ak také moÏná, neboÈ ãástice pﬁípravku vnikají do pÛdy vlivem sráÏkové nebo závlahové vody. Pﬁi hydroosevu mÛÏe b˘t Agrosil ® LR aplikován spoleãnû s osevem a hnojivem.
Doporuãené dávky:
Oblast pouÏití
g / m2
V˘sadby dﬁevin
Plo‰ná aplikace
Vegetaãní substrát
Regenerace porostÛ
Dﬁeviny
Vegetace u komunikací
Hydroosev
Ornice, humózní pÛda
Mrtvá pÛda (podloÏí)

Dávka
kg / m3 (g / l)

70 - 150
1-2

Aplikace

pﬁi v˘sadbû
pﬁimísit

70 - 150
100 - 200

bﬁezen - ãervenec
bﬁezen - ãervenec

70 - 150
100 - 200

aplikace souãasnû se smûsí osiva a hnojiva

SMRÎICKÁ ·KOLKA PO PùTI LETECH.

Je to aÏ neuvûﬁitelné, jak ten ãas letí. Firma Arboeko. s. r. o má leto‰ní rok desáté
v˘roãí vzniku. SmrÏická ‰kolka, aby nebyla po zadu, má letos také kulatiny a to

pût let své existence. Podívejme se trochu na to, jak se za tûch pût let ‰kolka
zmûnila. Jak tedy ‰kolka vypadá dnes, po
pûti letech svého fungování?
Celková v˘mûra obhospodaﬁovan˘ch
ploch je k dne‰nímu datu 16 ha. Z této
v˘mûry je 15 ha rozpûstovaná produkce
mlad˘ch alejov˘ch stromÛ ve stáﬁí 1 aÏ 3
roky a zb˘vající v˘mûra pﬁipadá na produkci mlad˘ch rostlin kmínkového a soliterního typu ve stáﬁí 1 aÏ 2 roky.
Jak asi vût‰ina zákazníkÛ ví, produkce
alejov˘ch stromÛ ze smrÏické ‰kolky
smûﬁuje na dopûstování do ‰kolky v Obﬁíství. Samozﬁejmostí v‰ak zÛstává fakt,
Ïe se kaÏdoroãnû uvolní i ãást produkce

do prodeje. Obdobná situace je i u kmínkovek a soliterních dﬁevin, kdy se ãást
produkce uvolní do prodeje a ãást produkce je urãena k nakontejnerování
v Obﬁíství.
Pokud jde o sortiment a mnoÏství produkce kmínkov˘ch a soliterních dﬁevin,
je na‰í snahou roz‰íﬁit do budoucna pûstování tûchto rostlin alespoÀ na dvojnásobek stávající v˘mûry.
JelikoÏ je podzimní sezóna v plném
proudu, pﬁeji v‰em realizátorÛm spokojenost s na‰imi v˘pûstky a mnoho úspûchÛ
pﬁi práci.
Za t˘m smrÏick˘ch ‰kolkaﬁÛ
Ing. Martin ÎenoÏiãka.

V ARBOEKU SE TROCHU SLAVILO……. .
Arboeko, zváni byli v‰ichni ãlenové t˘mu.
Zaãátkem ﬁíjna je to jiÏ 10 let, co firma
ARBOEKO zahájila svoji ãinnost v pronajat˘ch prostorách V˘zkumného ústavu
v Ruzyni a tak jsme trochu zavzpomínali.
ByÈ byl tento pátek po del‰í dobû de‰tiv˘m,
pﬁesto se odpoledne poãasí na chvíli zlep‰ilo a tak si v‰ichni mohli prohlédnout tûch
10 let usilovné práce z ko‰e horkovzdu‰ného balónu klidnû se vzná‰ejícího v nastalém bezvûtﬁí nad areálem. Po tomto, pro
V pátek 3. 10. 2003 probûhla v na‰em are- mnohé z nás nev‰edním, záÏitku byl ãas
álu malá oslava 10-ti let existence firmy na posezení s kolegy u dobrého jídla z roÏ-

nû a nûjaké sklenice piva ãi vína, pﬁeru‰eném jen ohÀostrojem prozaﬁujícím padající podzimní mlhu. Pﬁíjemná zábava pokraãovala do pozdních hodin. JiÏ nyní v‰ak
plánujeme, jak v roce pﬁí‰tím oslavíme 10
let ãinnosti firmy v Obﬁíství a to i s vámi
v‰emi, na‰imi zákazníky. JiÏ nyní si tedy
poznaãte do sv˘ch diáﬁÛ, Ïe v ãervnu roku
2004 bude spoleãné setkání v Obﬁíství. Tû‰íme se na vás !!
Ing. Michal Klipec
ARBOEKO-Obﬁíství

P¤EDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA

(pravidelné informace o na‰em sortimentu – sortiment kontejnerovan˘ch keﬁÛ)
Cytisus x praecox (C. multiflorus x C. purgans)
Hustû vûtven˘ keﬁ vysok˘ a ‰irok˘ kolem
2 m s k zemi pﬁeklonûn˘mi v˘hony. Svûtle zelené 2 cm dlouhé kopinaté listy jsou opadavé.
Kvût je svûtle Ïlut˘ aÏ smetanovû bíl˘. Kvete
v IV. - V. Této ne pﬁíli‰ dlouhovûké dﬁevinû vyhovuje lehká písãitá pÛda a stanovi‰tû na plném slunci. Je vápnostﬁeÏn˘. Sná‰í mûstské
prostﬁedí a zvlá‰È dobﬁe vyniká jako pﬁedsadba
konifer, ve skalkách a vﬁesovi‰tích. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Cytisus x praecox 'Albus'
Je men‰í neÏ základní druh, dorÛstá kolem 1,5 m v˘‰ky pﬁi
stejné ‰íﬁce. Bohatû kvete v IV. - V. bíl˘mi kvûty. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Cytisus x praecox 'Allgold'
B˘vá obvykle o nûco men‰í neÏ základní druh a má stejné nároky. Kvûty jsou v‰ak Ïluté
a objevují se ve velkém mnoÏství v IV. - V. Pronikavû voní. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Frisia' (praecox hybrid)
Tento ãilimník je vysok˘ a ‰irok˘ 2 m a je hustû vûtven˘. Mladé v˘hony rostou vzpﬁímenû, star‰í pﬁepadávají. Kvete koncem V. Vnûj‰í strana pavézy je karmínovû rÛÏová, vnitﬁní pastelovû rÛÏová. Kﬁídla jsou zbarvena hnûdooranÏovû a ãlunek je krémov˘. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Hollandia' (praecox hybrid)
Habitus má podobn˘ pﬁedchozímu hybridu. Kvete ãervenû
v V. Pavéza je rubínovû ãervená, na bázi jemnû Ïlutá. âervená kﬁídla mají naÏloutl˘ okraj, ãlunek je ÏlutorÛÏov˘. Mrazuvzdornost: -17 °C.

Cytisus 'Zeelandia' (praecox hybrid)
Habitus je shodn˘ s pﬁedchozími hybridy. Kvete od poloviny V. Vnûj‰í strana pavézy je
rÛÏová, vnitﬁní krémová aÏ narÛÏovûlá. Kﬁídla jsou tmavû ãervená, ãlunek má Ïlutou ‰piãkou. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus scoparius
Metlovit˘ vzpﬁímenû rostoucí aÏ 2 m vysok˘ a ve stáﬁí stejnû tak ‰irok˘ keﬁ. Tmavozelené
opadavé listy jsou na dlouh˘ch v˘honech kopinaté, na krátk˘ch v˘honech men‰í trojãetné. ZlatoÏluté kvûty pronikavû voní a objevují se v V. -VI. Jsou atraktivní pro vãely. Plodem je ploch˘ ãern˘ lusk. Nejlépe prospívá na slunném stanovi‰ti s písãitou humózní, kyselou aÏ neutrální pÛdou. Je vápnostﬁeÏn˘, av‰ak sná‰í obãasné pﬁísu‰ky i zpûtn˘ ﬁez a po
pﬁípadném namrznutí uspokojivû regeneruje. Tento ãilimník lze vyuÏít i na zpevnûní svahÛ nebo jako pion˘rskou dﬁevinu na haldy. Není v‰ak pﬁíli‰ dlouhovûk˘ (asi 12 let). Dobﬁe vyniká pﬁed koniferami. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Andreanus Splendens'
Vzpﬁímenû rostoucí aÏ 1, 5 m vysok˘, ve stáﬁí stejnû tak ‰irok˘ keﬁ. Bohatû kvete v V. -VI. Pavéza je sytû Ïlutá, hnûdoãervená kﬁídla mají Ïlut˘ lem a také ãlunek je jasnû Ïlut˘. Mrazuvzdornost: -17 °C.

Cytisus 'Boskoop Ruby'
Patﬁí k celkovû odolnûj‰ím a velmi pûkn˘m kultivarÛm. Habitus a nároky má podobné jako pﬁedchozí hybrid. Má krásné stﬁednû velké karmínovû ãervené kvûty s rÛÏovou vnitﬁní
stranou pavézy. Kvete od konce V. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Burkwoodii'
Krásnû vzpﬁímenû rostoucí, aÏ 1,5 m vysok˘ a stejnû tak ‰irok˘, keﬁ. Jedna z nejlépe kompaktnû rostoucích ãerven˘ch forem. Kvete v V. -VI. Vnûj‰í strana pavézy je rÛÏová aÏ rubínovû ãervená, vnitﬁní strana bledû Ïlutá pﬁecházející do karmínovû rÛÏové. Kﬁídla jsou
hnûdoãervená s mal˘m Ïlutav˘m lemem. âlunek je zbarven bledû Ïlutû aÏ narÛÏovûlû.
Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Dukaat'
Jeden z nejmen‰ích kﬁíÏencÛ dorÛstající pouze 50 cm. Jasnû Ïluté kvûty se objevují koncem V. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Firefly'
Patﬁí mezi ovûﬁené star‰í kultivary. V˘hony rostou vzpﬁímenû, star‰í vûtve lehce pﬁepadávají. DorÛstá 2 m na v˘‰ku a je stejnû tak ‰irok˘. Kvete v V. VI. Pavéza je Ïlutá, na bázi hnûdû ãárkovaná, kﬁídla jsou
zbarvena ãervenû a mají úzk˘ Ïlut˘ lem. âlunek je kﬁiklavû
Ïlut˘. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Goldfinch'
Velmi hust˘, asi 1, 5 m vysok˘ a stejnû tak ‰irok˘ keﬁ. Kvete na
zaãátku VI. Pavézu a ãlunek má smetanovû Ïlutou, kﬁídla jsou
karmínovû ãervená. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Cytisus 'Lena'
Velmi pûkn˘, bohatû kvetoucí kultivar. Kvete v V. jasn˘mi oranÏov˘mi kvûty. Pavéza je
z vnûj‰í strany svítivû oranÏová, zevnitﬁ ÏlutooranÏová, kﬁídla jsou záﬁivû oranÏovoãervená a ãlunek je ÏlutooranÏov˘. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Luna'
Zdravû rostoucí, bohatû vûtven˘ keﬁ s metlovitû vzpﬁímen˘mi v˘hony. DorÛstá 1, 5 m v˘‰ky a stejné ‰íﬁky. Kvete v V. -VI. velk˘mi Ïlut˘mi kvûty. Îlutou pavézu má na bázi hnûdû
ãárkovanou, kﬁídla jsou kﬁiklavû Ïlutá a ãlunek je pastelovû Ïlut˘. Mrazuvzdornost: -20
°C.
Cytisus 'Palette'
Keﬁ obdobného habitu jako pﬁedchozí kultivary. Kvete zaãátkem VI. Pavéza je zevnitﬁ Ïlutá, vnû spí‰e lila, kﬁídla jsou
zbarvena ãervenû a ãlunek je rÛÏovoÏlut˘. Mrazuvzdornost: 20 °C.

Cytisus 'Red Wings'
Keﬁ dorÛstající 1, 5 m v˘‰ky a stejné ‰íﬁky s pﬁeklonûn˘mi star‰ími v˘hony. Bohatû kvete
v V. -VI. , jeho kvûty jsou vût‰í neÏ u jin˘ch kultivarÛ. Pavézu má granátovû aÏ vínovû ãervenou se Ïlutavou skvrnou na bázi, kﬁídla jsou je‰tû o odstín tmav‰í neÏ pavéza, ãlunek je
starorÛÏov˘ a má naÏloutlou ‰piãku. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Roter Favorit'
Má stejn˘ habitus a dobu kvetení jako pﬁedchozí kultivar. Pavézu má zvenku bronzovû
ãervenou, vnitﬁní strana je bledû ãervená a u báze svûtle Ïlutá. Kﬁídla jsou ãervená, ãlunek je svûtle ãerven˘ se Ïlutou ‰piãkou. Mrazuvzdornost: -20 °C.
Cytisus 'Windlesham Ruby'
Rozkladit˘ aÏ 1, 5 m vysok˘ keﬁ s bohatou násadou kvûtÛ. Pavéza je zvenku tmavû rÛÏová, zevnitﬁ krémová aÏ narÛÏovûlá,
kﬁídla jsou tmavû ãervená a ãlunek je zbarven krémovû, na
bázi rÛÏovû. Mrazuvzdornost: -20 °C.

Daboecia cantabrica
Tento druh je v pﬁírodû roz‰íﬁen zejména na vﬁesovi‰tích pﬁi pobﬁeÏí Portugalska, ·panûlska, západní Francie a Irska. Je to hust˘ nízk˘ keﬁík s ãervenohnûd˘mi v˘hony. V závislosti na kultivaru dorÛstá 25-50 cm do v˘‰ky a mnohdy je dvojnásobnû tak ‰irok˘. Stálezelené listy jsou úzce eliptické a jen 1 cm velké, okraje mají lehce podrolované. Základní
druh kvete v purpurovû ãerven˘ch hroznech od VII. -IX. Pûstuje se okolo 20 kultivarÛ li‰ících se barvou kvûtÛ a vzrÛstností. Tato vﬁesovi‰tní dﬁevina vyÏaduje nevysychavé kyselé humózní pÛdy s pH 4-5, stanovi‰tû by mûlo b˘t chránûno pﬁed vûtrem. V tuh˘ch zimách namrzá, ale po zpûtném ﬁezu uspokojivû regeneruje. Mrazuvzdornost: -17 °C.
Daboecia cantabrica 'Alba'
Nízk˘ hust˘ keﬁík vysok˘ 40 cm. Má svûtle zelené listy a ãistû bílé kvûty. Mrazuvzdornost:
-17 °C.

Daboecia x scotica 'William Buchanan' (D. azorica x D. cantabrica)
Hust˘ zakrsl˘ keﬁík dorÛstající jen 25-30 cm. Stálezelené listy jsou eliptické aÏ oválné, leskle tmavozelené. Kvete purpurovorÛÏovû v krátk˘ch hroznech od VII. do konce X. Nároky na pÛdu a stanovi‰tû má stejné jako pﬁedchozí druh. Mrazuvzdornost: -17 °C.
Daphne cneorum
Tento zakrsl˘ druh l˘kovce je roz‰íﬁen od severního ·panûlska aÏ po Bulharsko ãi Ukrajinu. V Alpách roste do 1280 m. n. m. Je to plaziv˘ stálezelen˘ keﬁ dorÛstající 20-40 cm.
Pokud má prostor, zabírají star‰í rostliny mnohonásobnû vût‰í plochu neÏli je jejich v˘‰ka. KoÏovité listy jsou dlouze kopinaté 1-2 cm dlouhé. Kvete v IV. - V. krásnû rÛÏov˘mi
kvûty, které zvlá‰tû ve veãerních hodinách intenzivnû voní. Plodem je jedovatá Ïlutohnûdá peckoviãka. Tento druh vyÏaduje sluneãné teplé stanovi‰tû, písãitou pÛdu s dostatkem
humusu a pﬁídavkem vápníku. Mladé rostliny pomalu zakoﬁeÀují a zpoãátku ‰patnû konkurují vy‰‰ím keﬁÛm a trvalkám. Mrazuvzdornost: -29 °C.
Daphne mezereum
Domovinou tohoto l˘kovce jsou zejména bukové a dubové
lesy Evropy, Malé Asie, Kavkazu a Sibiﬁe. Nejãastûji se vyskytuje na vápenat˘ch aÏ mírnû kysel˘ch jílovit˘ch pÛdách s dobr˘m obsahem humusu. Je to men‰í, obvykle 1, 5 m vysok˘,
keﬁ s ﬁídk˘m vûtvením. Opadavé svûtlezelené listy jsou dlouze kopinaté a aÏ 8 cm dlouhé. Listy jsou smûstnané v horní
polovinû vûtviãky. Kvete rÛÏovû pﬁed olistûním v III. -IV. , ale
ãasto jiÏ od ledna. Velké mnoÏství kvûtÛ je zejména na mlad˘ch v˘honech. Zajímavé je, Ïe jejich silná vÛnû mÛÏe zpÛsobovat bolesti hlavy. Plodem jsou leskle ãervené 8 cm velké
kulaté peckoviãky, které jsou silnû jedovaté. Nejlépe roste
v polostínu aÏ stínu, na vlhãích humózních pÛdách. Sná‰í pÛdy obsahující vápník. V‰echny ãásti rostliny jsou jedovaté. Mrazuvzdornost: -29 °C.
Daphne mezereum 'Alba'
Je o nûco men‰í neÏ základní druh, dorÛstá jen 1, 2 m do v˘‰ky a ve stáﬁí i do ‰íﬁky. Kvete zejména na jednolet˘ch v˘honech v (I.) III. -IV. smetanovû bíl˘mi silnû vonícími kvûty.
Plodem je leskle Ïlutá jedovatá peckoviãka. Nároky má stejné jako základní druh. Mrazuvzdornost: -29 °C.

