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Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy ARBOEKO
(vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 5000 ks)

Rozhodně nepatřím k milovníkům novodo-
bých televizních seriálů snažících se v rá-

doby věrných každodenních kulisách popsat
často nereálné příběhy naší současnosti. Tyto
ordinace v růžových zahradách či nejrůznější
pojišťovny štěstí nesleduji jednak z důvodů ča-
sových a jednak nevím, proč bych si měl z bo-
hatě prostřeného stolu kulturních lahůdek po-
chutnávat na něčem co připomíná instatní
šlehačku ve spreji z výprodeje… Nedávno mne
okolnosti přivedly ke zhlédnutí jednoho z dílů
některého z těchto seriálů. /znalcům této tvorby
se omlouvám, ale nevím název seriálu a ani TV
kanál/. Neznajíc souvislosti děje ani charaktery
postav sledoval jsem spíše kulisy v nichž se pří-
běh odehrával. Pěkná auta, moderně zařízené
byty, současné oblečení a vedle toho se hrdinka
několikrát projde po ulici kde je právě čerstvě
vysázená alej. Standardní výsadba ke dvěma ků-
lům rovný kmen nasazení koruny ve výšce jak
má být… Tato kratičká sekvence vysazených
stromů z jednoho dílu seriálu natočená jen tak
mimochodem ve snaze zobrazit každodenní
trable seriálové hrdinky mne utvrdila v přesvěd-
čení že: Výsadba stromů v ulicích a parcích na-
šich měst a městeček se stala jakousi běžnou

součástí našeho života. Je to ku prospěchu za-
hradnickým firmám, vzhledu našich sídel, ale
hlavně prospívá to nám všem jež tato města
a městečka obýváme. To že vysazovat nové ulice
a parky se více méně stalo jakousi obecnou sa-
mozřejmostí nevzniklo samo od sebe, ale je to
výsledek usilovné práce mnoha kolegů úřed-
níků, zahradních a krajinářských architektů, pe-
dagogů z odborných škol a univerzit a kolegů
z odborných firem. Ne vše je samozřejmě ideální
a ne vše se daří, ale jsem přesvědčen, že jsme vy-
kročili správným směrem. Trochu jiné kulisy
vidím opustím li česká a moravská města a měs-
tečka. Vyjedu - li do české a moravské krajiny
jsme ve většině případů v bodě 0. Naše krajina
se pod zákroky našich dědů a otců mnohde pro-
měnila v „obrovskou výrobní halu“ sloužící
k produkci polních plodin. Není v ní místa pro
živočichy, rostliny ani pro lidi. Příběh české
a moravské krajiny to není „instantně šlehačko-
vitý seriál“ ale drama o lidech přírodě a národě.
Drama s nejasným koncem.. . Pojďme kolegové
společně psát jeho šťastnějšíí díl…. Nepochybuji
o tom, že na to máme.

Stanislav Flek

O seriálech, kulisách a jednom skutečném dramatu
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SLOVENSKÉ OKIENKO

Dobrý deň,
ani sme sa nenazdali a máme tu december.
Počasie síce tomu zatiaľ nenasvedčuje, ale
výzdoby v supermarketoch, reklama v televí-
zií a reklamné letáky v schránkach jasne na-
povedajú, že nastal čas Vianoc. No
a samozrejme s tým aj pomaličky nový rok,
rok 2010. Tá číslovka znie hrozne, ešte pred-
nedávnom sa všetci tešili na rok 2000. Život
beží niekedy až príliš rýchlo a človek si ani
nestačí uvedomovať, že pomaly starne. VAr-
boeku máme jednu veľkú výhodu a to, že sme
tento rok oslávili ešte len 15. výročie vzniku,
čo z nás robí stále mladíkov(ja viem niektorí
z nás by mohli popracovať na svojich figu-
rach). Nakoľko ale nie som v Arboeku od
jeho vzniku, neprináleží mi bilancovať, čo

všetko dokázala táto firma, ktorá začínala od
nuly, od svojho začiatku, dovolím si ale bi-
lancovať rok, ktorý nám práve končí. Rok,
ktorý znamenal v histórií Slovenska dve vý-
znamné udalosti. Zavedenie eura, no a postup
na MS vo futbale, čo nám určite prajete aj vy
„český odberatelia buletinu“. No ale to som
už trošku odbočil od oboru v ktorom sa po-
hybujeme.
Vrátim sa trošku do nášho sveta, sveta zá-
hradníkov. Čo sa nám podarilo v roku 2009
v rámci Slovenska? Po celkom úspešnej vý-
stave „Evropa v Obříství“ a trošku náročných
expedíciách, saArboeko prvý krát zúčastnilo
na výstave Flóra Bratislava. Potom prišla
naša malá výstava „Podzim v Obříství“, no
a nastúpila jesenná sezóna, ktorá bola veľmi
zvláštna. Napadol nám sneh, niektorí záhrad-
níci sa už pripravili na zimný spánok a zrazu

nám prišlo babie leto. Priznajme si, že nám
to celkom pomohlo, lebo ak by sme mali
ukončiť našu prácu v októbri, neviem, ne-
viem...
Keď to dám celé dohromady, môžem skon-
štatovať, že rok 2009 bol úspešný. Podarilo sa
nám rozšíriť rodinu našich zákazníkov
a dúfam, že i splniť ich požiadavky. Trošku
ma len mrzí, že sa nám nedarí na Slovensku
trošku viac využívať eurofondy, tak ako je to
na západ od našich hraníc.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým
našim zákazníkom za spoluprácu v práve
končiacom roku a všetkým čitateľom popriať
veľa zdravia, šťastia a úspechov v nasleduj-
úcom roku.

Roman Mičian

slovensko@arboeko.com

Je tomu skoro rok, co jsme do našich smržických
školek pořídili stroj Pazzaglia FZ 90 na dobývání
balových stromů. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí
za tímto rokem. Zmíněný stroj využíváme jak k do-
bývání konifer tak k dobývání alejových stromů.
Jedná se zejména o velikosti balů, 40, 50 a 60 cm
v závislosti na druhu a velikosti expedované rost-
liny. Vlastní stroj Pazzaglia FZ 90 pracuje na prin-
cipu podrytí rostliny U nožem za pomoci vibrací,
kdy dojde k oddělení a následně k vyzvednutí rost-
liny z půdy. Zemní bal je poté zabalen do juty a drá-
těného koše a rostlina tak může putovat
k zákazníkovi. Ze smržické produkce jsme letos
vykopali zhruba kolem 7 500 ks balových stromů.
Díky strojnímu dobývání se tak výrazně zlepšila
kvalita zemních balů, efektivita expedice a sou-
časně nám odpadla námaha, spojená s ručním vy-
dobytím rostlin.

Za tým smržických školkařů, Martin Ženožička

Publikace Sortiment stromů
k výročí 15-ti let založení firmy

Balové stromy a konifery ve Smržicích

K výročí 15-ti let založení firmy vydala firma Arboeko pub-
likaci Sortiment stromů a to v podobě vázané barevné
publikace. Jedná se o soubor odborných informací o sorti-
mentu a vlastnostech jednotlivých druhů a kultivarů alejových
stromů a to v rámci sortimentu nabízeného na evropském trhu
se zaměřením na nabídku školky Arboeko v Obříství. Popisy
dřevin sestavil náš školkař Ing. Zdeněk Málek pomocí če-
ských i zahraničních pramenů a podle zkušeností, které sám
získal při pěstování stromů ve školce. Tato publikace není ve-
řejně dostupná, je určena především pro zákazníky Arboeka,
ale i pro projektanty a správce veřejné zeleně. Získat ji můžete při osobní návštěvě na
obchodním středisku v Obříství či Smržicích. Ivo Hánl

VZROSTLÉ STROMY

V PODZIMNÍ SEZONĚ 2009

Máme-li se v krátkosti zamyslet nad uplynulým

podzimem z hlediska expedice vzrostlých stromů,

stojí za to připomenout některá specifika. Letošní

podzimní sezona patřila mezi ty netypicky dlouhé

jak pro nás tak i pro naše odběratele. Ukončení le-

tošní vegetace probíhalo relativně rychle, typické

podzimní zbarvení listů stromů jsme pozorovali

dříve, než ve většině minulých let. Prakticky to

znamenalo, ze hlavně v případech, kdy byl kvůli

brzkým termínům kolaudací požadován časný do-

dací termín, většinu taxonů jsme mohli bez obav

expedovat již v polovině (některé druhy i dříve)

října. Je přirozené, že ve vztahu k zákazníkům

není důležité stromy pouze v dostatečném množ-

ství a kvalitě napěstovat, v dobývací sezoně ale

školkaře čeká velmi náročné období – včas a spo-

lehlivě požadované stromy připravit k expedici.

I díky stále nepřicházejícím mrazům, kdy jsme ne-

zanedbatelné množství stromů dodávali i krátce

předVánocemi, se nám podařilo úspěšně a bez ne-

úměrně dlouhých čekacích lhůt vyexpedovat re-

kordní množství stromů, které pocházely z vlastní

tuzemské produkce školky v Obříství, během le-

tošního podzimu to bylo více jak 20 000 ks stromů

velikosti obvodu 12-14 cm až 18-20 cm.

Věříme, ze je to dobrá zpráva nejen pro nás, ale

i pro Vás, naše zákazníky, protože ze zkušeností

víme, ze v tuzemsku vypěstované rostliny se u vás

těší o poznání větší oblibě v porovnání s dovozo-

vými. Podíl importovaných stromů z tradičních zá-

padoevropských školkařských oblastí byl letos na

podzim poměrně malý.

Rádi na tomto místě vzpomeneme i skutečnost, že

několik kamionů vzrostlých alejových stromů

jsme na západ od našich hranic ke spokojenosti

zákazníků vyvezli, což snad potvrzuje západoe-

vropskou kvalitu u nás v Obříství vypěstovaných

vzrostlých stromů.

Svatopluk Ryba

Stromem roku je Kotelská Lípa

Letošním stromem roku se stala Lípa v obci
Kotel- Osečná. v Libereckém kraji.Arboeko pod-
poruje anketu Strom roku a to za každou proda-
nou lípu věnuje Arboeko 5 Kč na konto Nadace
Partnerství. Děkujeme tedy všem zákazníkům,
kteří v letošním roce u nás nakoupili přispěli tím
i na aktivity Nadace partnerství. Více informací
na www.stromzivota.cz.

V Obříství se stále buduje...
V kontejnerovně jsme letos začali využívat nově vybudovanou pěstební plochu o celkové
výmeře 2,2 ha. Větší část těchto záhonů je přiravena pro budoucí výsatvbu fólioskleníku.



Představujeme nové členy týmu:

Adam Coufal

Adam je absolventem oboru Za-
hradnické inženýrství na Za-
hradnické fakultě v Lednici na
Moravě, Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně. Do
naší firmy a zároveň do svého
prvního zaměstnání nastoupil na
střediskoVelkozeleně v Obříství
jako obchodník.

Věra Vašatová

Věra absolvovala Mendelovu
zemědělskou a lesnickou
univerzitu v Brně, Zahrad-
nickou fakultu v Lednici na
Moravě. Do firmy nastoupila
na obchodní středisko
Zahradních center na úsek
podpory prodeje.

Iveta Beštová

Iveta je absolventkou Vy-
soké školy báňské – tech-
nické univerzity Ostrava,
oboru Veřejná ekonomika
a správa. Na naši pobočku
ve Smržicích nastoupila na
pozici junior manažer ob-
chodního oddělení.

Je to až neuvěřitelné, jak rychle čas běží, ale je tomu tak, je tomu už
celých 15 let, co jsme začali naše pěstitelské aktivity v Obříství.

Období 15 let není v životě stromu zase až tak
mnoho, v životě člověka je to naopak hodně. Za
15 let se stane z malého dítěte už skoro dospělý
člověk. Období 15 let v historii firmy je také už
poměrně hodně, a tak bych se teď rád krátce za-
stavil a trochu zavzpomínal.
Píše se rok 1994 a tým firmyArboeko se rozho-
duje vybudovat své malé zázemí nedaleko
Prahy, aby pak následně mohl opustit své dosa-
vadní působiště a to areál Výzkumného ústavu
rostlinné výroby v Ruzyni. Proč Obříství?? Jsou
zde k dispozici polnosti, je zde voda a výborný
starosta obce, který nám dává zelenou a plnou
podporu. Doprovází nás po všech hlavních úřa-
dech, protože něco budovat znamená zajistit
velké množství vyjádření a povolení. Je nás
málo, tým Arboeka se dá spočítat na prstech
jedné ruky. Nemáme zkušenosti se stavařinou,
děláme chyby, z nich se pak učíme a snažíme se
je neopakovat. Experimentujeme i v oblasti prv-
ního školkování alejových stromů. Píše se pod-
zim roku 1994 a stěhujeme se. Povedlo se to,
jsme ve vlastním zázemí. A teď to vše opravdu
začíná naplno. Rozdělujeme si zodpovědnosti
a vrháme se na obchod a pěstování. Jsme mladí,
nezkušení, ale jsme plní očekávání a ideálů po-
kusit se vybudovat něco, co bude užitečné a po-
třebné.
Píše se rok 2009 máme za sebou 15 let našeho

fungování. Školky mají rozlohu 130 ha, pěstuje
se jak v Obříství, tak i ve Smržicích, máme silný
tým 65 kolegů. Uplynulé roky nebyly ale vždy
jednoduché a jen pozitivní. Zažili jsem povodně,
kdy celý areál v Obříství byl pod vodou, zažili
jsme požár, kdy nám shořela kompletně jedna
hala, zažili jsme tornádo. Ale říká se, že co ne-
zabije to posílí. Máme za sebou 15 let, máme za
sebou 15 let oné pomyslné university života,
která nás všechny vzdělala, nedala nám své ti-
tuly, ale máme něco co je k nezaplacení, máme
silný tým kolegů, máme své zkušenosti a máme
vás naše zákazníky.
Rád bych poděkoval celému týmu naší firmy za
jeho práci, za to, že se mnohdy obětoval a po-
máhal řešit nelehké situace a to někdy až na úkor
svých rodin. Chci ale poděkovat i vám všem
našim zákazníkům, kteří se na nás obracíte
a pravidelně se k nám vracíte. Je nám 15 let, ale
čeká nás ono pomyslné období dospělosti, mu-
síme se ještě mnohému učit, čeká nás ještě
hodně práce, ale naše ideály a očekávání nás ne-
opustily. Chceme pokračovat, chceme dále tvo-
řit, chceme vymýšlet nové věci, chceme
pěstovat. Protože to co děláme neděláme jen pro
tu naši generaci, ale především pro naše budoucí
generace.

Pavel Kafka

15 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLEK ARBOEKO - OBŘÍSTVÍ

FOTBAL: Pravidelný trénink a píle některých z nás
dokázala i letos utvořit pevný fotbalový tým pod svě-
domitým vedením Romana Mičiana. Při každém zá-
pase bylo vidět absolutní nasazení všech hráčů, kteří

dělali maximum, aby dosáhli vítězství. Tým: „Bohu-
žel se nám výher moc nepodařilo, akorát pár remíz.
Proto se budeme muset pro další sezónu v roce 2010
zamyslet nad výběrem našich soupeřů .“

NOHEJBAL: Dalším velkým sportovním výkonem
překvapili i naši hráči nohej-
balu, kdy obhájili své nadání
opět na Dřínovském trojáku.
Přestože se letos neumístili
tak, jak v roce minulém, kdy
si sáhli na bronzové třetí

místo, byl jejich výkon úctyhodný. Další sezóna
v roce 2010 je tedy další velkou výzvou pro náš no-
hejbalový tým.

CYKLOTREK: Nesmíme rovněž opomenout sym-
patický cyklo – orientační závod pro velké sportovce,
menší sportovce, ale i nesportovce. Letos je tomu 6
let kdy s tento dnes již tradiční závod rozběhl díky vy-
naložení sil, nápadů, času a zapálení našich kolegů:
Karla Ryse a Michala Klipce. V letošním roce pro-
běhly jak je zvykem 2 závody – jarní a podzimní, každé s hojnou účastní cca. 200 účastníků. Budeme

se všichni znovu těšit na další chystané závody
v roce 2010 - první jarní první závod 22. května
2010 nedaleko Měl-
níka.

Děkujeme všem zú-
častněním a všem kdo
se jakýmkoliv způso-
bem podílel, přispěl, či
podpořil tyto mimo-
pracovní aktivity.

A na závěr jak je zvy-
kem: borec na konec
(náš kolega Oldřich
Ježek).

Práce, práce, práce, ale také: Sportovní vyžití, zábava a relax

Poprvé se s vámi na stránkách bulletinu dělíme o to, co občas jako firma děláme mimo naši

práci. Protože každý dobrý tým by měl dokázat dobře fungovat a to jak pracovně tak i mi-

mopracovně a o to se mnozí z našich kolegů občas snaží. Jako každý rok, i letos jsme řádně

reprezentovali naší firmu na různých sportovních setkáních, utkáních a zápasech.

LUHAČOVICE 2009

Ve dnech 25. 11. až 27. 11. pořádala Společ-
nost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, ob-
čanské sdružení (SZKT) již tradiční Dny
zahradní a krajinářské tvorby, letos na téma
„Rostliny – diagnostický znak oboru?!“ Na le-
tošním ročníku se jako spolupořadatel podílela
i společnost Arboeko. Během 3 dnů zaznělo
mnoho zajímavých přednášek, tentokrát vy-
stoupilo i několik přednášejících ze sousedního
Rakouska z vídeňské university. Atmosféru
Kulturního domu ELEKTRA v Luhačovicích
dokreslovalo mnoho výpěstků z produkce ško-
lek Arboeko, takže téma Rostliny se skutečně
odehrávalo tentokrát mezi rostlinami. V pro-
storách Kulturního domu byla mimo jiné pre-
zentována i novinka ze smržických školek –
Stromy s listem původu a dále pak i několik
nových kultivarů ze sortimentu alejových
stromů. První den proběhl v hotelu Fontána
slavnostní večer, kterého se účastnilo skoro
400 účastníků a na kterém společnostArboeko
poděkovala svým zákazníkům za jejich přízeň
a proběhla malá oslava spojená s výročím
15-ti let od založení okrasných školek v Obří-
ství. Vzpomínání na začátkyArboeka bylo pro-
kládáno nevšedním kulturním zážitkem -
vystoupením elektrického smyčcového tria In-
flagranti, poté Stanislav Flek pokřtil spolu se
Zdeňkem Málkem, který je hlavním autorem,
publikaci „Sortiment stromů“ vydanou Arbo-
ekem taktéž k příležitosti výročí 15-ti let od za-
ložení okrasných školek. Celý večer byl
zakončen rautem, který byl i příležitostí pro
mnohá setkání. Michal Klipec



Acer palmatum „Seiryu“

Jemně větvený vícekmenný strom se vzpřímenější
hustou korunou, starší stromy vytváří klenutý až
deštníkovitý tvar. Dorůstá do 2,5-4m. Listy jsou
jasně zelené s jemným červeným lemem, obvykle
5-9 laločnaté a mají v průměru 5-10 cm. Koncem
léta se červený okraj stává výraznějším a zelená se
mění spíše do oranžova. Malé květy jsou purpurové
a tvoří chocholíky.

Azalea (KH) „Bakkarat“

Velkokvětá azalka široce vystoupavého vzrůstu, ve
stáří je o trochu vyšší (do 2m) než širší (1,5m). Má
tmavozelené opadavé listy. Květy jsou svítivě oran-
žové, jednoduché a jejich velkou předností je, že
dlouho vydrží. Nejlépe jim vyhovuje slunné až po-
lostinné stanoviště s kyselou půdní reakcí. Půda by

měla být bohatá na humus. Obecně se doporučuje 2x ročně přihnojovat ky-
selými hnojivy. Vzhledem k velikosti květů je dobré se vyvarovat výsadbě
keřů na větrná stanoviště.

Azalea (KH) „Cannons Double“

Opadavá azalka dorůstající kolem 1,5m. Listy jsou
tmavozelené až načervenalé. Poupata jsou zpočátku
sytě růžovooranžová, po rozkvětu jsou květy růžo-
vozlaté, později bleděrůžové až krémově nažloutlé.
Nároky na stanoviště má stejné jako předešlý kulti-
var.

Azalea (KH) „Golden Lights“

Mimořádně mrazuvzdorná velkokvětá azalka s ši-
roce vystoupavým a kompaktním růstem. Dorůstá
do výšky i šířky kolem 1,5m. Listy jsou atraktivní
svojí zelenou barvou s bronzovým nádechem. Pou-
pata jsou tmavě žlutá a květ je oranžový. Kvete poz-
ději než většina ostatních azalek. Nároky na
stanoviště jsou stejné jako u předešlého kultivaru.

Cephalanthus occidentalis

je velice zajímavý keř pocházející z USA jehož do-
movinou je území Minnesoty až po Floridu a na zá-
padě až po Texas. Jedná se o opadavý 1-1,5 metru
vysoký keřík jehož přirozenýmmístem výskytu jsou
močály, bažiny, břehy potoků a rybníků. Listy jsou
zelené oválné nebo eliptické, 7 - 15 cm dlouhé a 5 -
10 cm široké. Je vápnostřežný.

Cornus x „Galaxy“

(Cornus x rutgersensis „Celestial“)

Dorůstá do výšky kolem 4 m. Má atraktivní květy které
jsou po otevření poupat zelené a během krátké doby se
mění na čistě bílou. Kvete květen až červen. Nároky
jako ostatní Cornusy.

Cornus florida „Daybreak“

Vzpřímeně rostoucí keř nebo stromek, který obvykle
nepřesáhne 4m výšky. Listy jsou vejčité až eliptické
s krátkou špičkou a lehce zvlněným okrajem. Barva
je tmavě zelená až šedozelená s nepravidelným, kré-
mově bílým či žlutozeleným okrajem, posléze bě-
lavě růžovým, na podzim se zbarvuje do výrazné
růžové až růžovočervené. Na přímém slunci může
dojít k jejich lehkému popálení. Květy jsou velké
bílé, kvete před vyrašením listů. Na půdu není nijak
zvlášť náročný, snáší i občasný přísušek.

Deutzia hybrida „Srawberry Field“

Je to vzpřímeně rostoucí keřík dorůstající až do
výšky 1,5 m. Květy sestavené do bohatých lat má
purpurově růžové s bílými středy. Kvete od června
do srpna. Snáší slunce i polostín, ideální je vlhčí sta-
noviště.

Chamaecyparis pis. „Tama Himuro“

Tento neopadavý jehličnan patří mezi tzv. zakrslíky.
Je hustě jemně větvený a vytváří polokulovité až ku-
lovité keře. Roste velmi pravidelně bez nutnosti za-
střihávání. Dorůstá do výšky 0,75m. Roste pomalu,
je vhodný do skalek a nádob. Modrozelené jehlice
získávají na zimu načervenalý nádech.

Ilex aquifolium „Myrtifolia“

Je stálezelený , velmi pomalu pyramidálně rostoucí
keř, který dorůstá do výšky 2-4m. Listy jsou lesklé
sytě zelené 3-5cm dlouhé, na okrajích trnité. Na vlh-
čích stanovištích snese slunce, jinak roste spíše v po-
lostínu až stínu. Na půdu není nijak náročný.

Ilex crenata „Golden Rock“

Je stálezelený velmi kompaktní keřík se vzpřímeně
rostoucími výhony. Listy jsou zelené se žlutými teč-
kami. Hodí se do nádob na balkon nebo se dá použít
jako solitéra do malých zahrádek. Dorůstá do výšky
60 – 90cm. Snese slunce i polostín.

Mahonia x media „Charity“

Jeden z nejhezčích stálezelených keřů dorůstá v na-
šich podmínkách až do výšky 2m. Kromě velmi
atraktivních rozet pichlavých zelených, v mrazech
nažloutlých nebo načervenalých listů, je zajímavý
zejména svými květy. Sírově žluté květy jsou sesta-
veny do dlouhých vzpřímených hroznů a zakončují
prakticky každý výhon. Ceněné jsou především pro
netradiční dobu květu – často kvetou od konce podzimu až do jara. Vysazu-
jeme na lehce zastíněné nebo stinné stanoviště chráněné před jarním sluncem
a větrem. Půda by měla být vlhčí, neutrální až mírně kyselá.

Magnolia x „Genie“ (Magnolia

soulangeana x Magnalia liliflora „Nigra“)

Jeden z nejlepších kultivarů vyšlechtěných v posled-
ních letech. Je to pyramidálně pomalu rostoucí větší
kompaktní keř dorůstající do výšky kolem 3m.
Menší listy jsou opadavé tmavě zelené a jsou po-
měrně rezistentní na choroby. Poupata jsou vínově
červená a jejich intenzita se neztrácí ani po rozkvětu.
Velikost jednotlivých květů je mezi 10-15 cm. Kvete
na jaře a pokud není příliš sucho, částečně remon-
tuje i v pozdním létě. Kvetou již velmi mladé rostliny. Stanoviště volíme
slunné nebo lehce polostinné. Humózní propustné půdy s pH kolem 5-6,5.
Doporučuje se namulčovat půdu kolem keře, aby byly kořeny v horkých
dnech ve vlhku a nepřehřívaly se.

Rhus typhina „Tyger Eyes“

Pomalu rostoucí žlutolistá kompaktní selekce z kul-
tivaru „Laciniata“. Vystoupavé výhony tvoří otevře-
nou plochou korunu, celkový vzhled je poněkud
orientální. Výška keře je do 2m. Listy raší světle ze-
leně, ale brzy se mění na jasně žlutou a na podzim
hrají všemi barvami – od oranžové po šarlatově čer-
venou. Jsou hluboce vykrajované až působí krajko-
vým dojmem. Nové listy mají výrazně červené žilky
a řapíky. Zelenožluté letní květy se mění ve shluky
červených plodů které vydrží na keři dokud je nesezobají ptáci. V průběhu
zimy zajímavě působí i strnulé chlupaté větve a růžové pupeny. Nejlepší je
pro škumpy slunné stanoviště. Tolerují všechny běžné půdní typy.

Sambucus nigra „Thundercloud“

Hustý vzpřímeně rostoucí polokulovitý keř. Do-
růstá do 3m výšky a 2,5m šířky. Zvláště mladé
listy jsou temně červené, výrazná barva vydrží
celou vegetaci. V červnu rozkvétají ploché rů-
žové květy o průměru až 20cm, které šíří pod-
manivou vůni podobnou citrónu. Vyhovuje mu
slunce a jakákoli humózní půda.

Vaccinium corymbosum „Bluejay“

Tato bujná vzpřímeně rostoucí borůvka dorůstá až 1,8m.
Roste 2x rychleji než ostatní odrůdy. Má světle zelené
listy s oranžovým podzimním zbarvením. Plodí prů-
měrně, ale plody jsou vyrovnané. Atraktivní je i žlutý
nádech dřeva v průběhu zimy. Důležité je slunné, ma-
ximálně polostinné stanoviště s dostatečně vlhkou hu-
mózní půdou. Ocení vyšší podíl rašeliny a pH mezi 4-5.

Weigela florida „Sunny Princess“

Je to kompaktní rostlina s pomalým růstem, listy
mají žluté okraje a květy jsou růžové. Kvete
v květnu a červnu. Dorůstá do výšky 1,5m. Na
půdu není náročná, měla by být pouze propustná.

Jitka Susová

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT ARBOEKA
(Tentokrát sortiment trochu jinak, aneb co připravujeme nového pro příští jarní sezónu)
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