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Vážené kolegyně, vážení kolegové ze zahradnického oboru, rok 2012 se neúprosně blíží ke svému závěru, chybí už jen několik dnů a budeme si se svými
nejbližšími v klidu domova užívat vánoční atmosféry
a o pár dnů později pak pravděpodobně též v kruhu rodiny či přátel a kamarádů vítat další Nový rok.
Konec roku bývá vždy spojen s hodnocením toho,
jaký ten uplynulý rok byl. Kdybych chtěl být pesimista,
zdůrazním velké až nepříjemné množství korupčních
skandálů či mnohých zneužití pravomoci veřejných činitelů, které mohou nejednoho z nás demotivovat v naší
práci, nepříjemnou situaci s metanolem a takřka celoroční politické hašteření.
Kdybych chtěl být naopak optimista, zdůrazním mimořádné sportovní úspěchy České republiky a to jak na
Olympijských hrách v Londýně tak i úspěchy našich tenistů ve Fed Cupu či Davis Cupu.
Já se nyní na konci roku trochu více zaměřím na
hodnocení našeho oboru a sice toho sadovnického.
Všechny dřeviny prověřila mimořádně nepříznivá zima,
kombinace velmi teplého ledna a naopak vydatně mrazivého února, negativně zasáhla rostliny snad ve všech
školkách Evropy, Českou republiku nevyjímaje a úhyny
dřevin byly žel na mnohých místech nepříjemně rekordní. Ale jak už to tak bývá ona pomyslná mince má
2 strany a tak snad každý majitel větší či menší soukromé zahrady musel nějakou dřevinu vyměnit a to ocenili zejména provozovatelé zahradnických center, kteří si
na jarní prodeje rozhodně nestěžovali. No a nám pěstitelům dřevin tato poslední zima samozřejmě potvrdila
to, že se u kontejnerované produkce vyplatí investovat
do přezimovacích kapacit.
V oblasti větších sadovnických realizací lehce
ubylo zakázek a v letošním roce se i v našem oboru více
projevil jev, který se již v dřívějších letech vyskytl v sektoru stavebnickém. Investoři, technický dozor investora,
autorský dozor, ti všichni byli v letošním roce přísnější
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a to zvláště u projektů, které byly financovány z evropských zdrojů. Projektů bylo pravděpodobně o něco méně
a tak bylo na každý projekt trochu více času ho dobře
zkontrolovat. Ač se nám to mohlo zdát někdy méně příjemné, protože jsme i my museli občas vyměnit nějaký
strom, konečně se s větším důrazem a dost intenzivně
začalo hovořit o kvalitě. A to je dobře. V mnoha jiných
oborech jsme si na kvalitu už zvykli a tak nějak automaticky ji očekáváme a požadujeme. V sadovnickém
oboru se doposud příliš častokrát promíjelo a to rozhodně dobře nebylo. Samozřejmě s tímto dobrým trendem se vyskytl i další méně příznivý jev a to je to, že
občas od rostlin je očekáváno, že budou doslova vysoustruhovány a tzv. podle pravítka, což samozřejmě nelze,
pracujeme s živou přírodou a ta je prostě originální.
Osobně jsem ale velmi rád tomu, že do našeho oboru se
stále více dostává slovo kvalita.
Co říci závěrem? Velice rád bych Vám, všem našim
zákazníkům a dodavatelům chtěl poděkovat za spolupráci v tomto uplynulém roce 2012, přestože to nebyl
rok jednoduchý, společně se nám určitě podařilo náš zahradnický obor posunout o malý kousek dopředu. Když
mluvím s našimi novými zákazníky z Rumunska a Polska, a mnozí z nich přijíždí poprvé do České republiky,
slýchávám od nich opakovaně věty: „Máte krásnou
Prahu, máte krásnou zemi, vaše města se o zeleň
opravdu starají…“ Musím říci, že mne tato slova vždy
zahřejí na srdci. Takže mým přáním je, abychom společně i v příštím roce přispěli další „troškou do mlýna“
a přispěli k tomu, aby naše země byla zase o trochu více
hezká. Když se to nepodaří naším politikům, tak nám
zahradníkům určitě, v tom máme oproti jiným obrovskou výhodu.
Přeji Vám všem příjemné vánoční svátky a dobrý
rok 2013.
Pavel Kafka
jednatel společnosti

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

obrý deň, ani sme sa nenazdali a máme tu
december. Dnes nám dokonca napadol
v Obříství aj prvý sneh, čo určite urobilo radosť
deťom, ale pridalo trošku vrások nám záhradníkom. Predsa len by sme ešte potrebovali pár dní
na dokončenie rozbehnutých prác. Nastáva tak
čas sa trošku zastaviť a bilancovať. Nebudem sa
dlho rozpisovať o tomto roku, ktorý bol určite
pre mnohých z vás veľmi náročný. Rád by som
sa v krátkosti vrátil do obdobia 1. 5. 2004 až po
dnešný deň. Prečo práve táto časová perióda?
Ide o obdobie v ktorom som pôsobil v Arboeku
ako obchodný zástupca. Nikdy v živote som si
nepredstavoval, že budem túto prácu vykonávať,
ale som rád, že som využil túto možnosť. Bola
to úžasná príležitosť spoznať veľa fajn ľudí, spoznať krásy Slovenska, ale i tienisté stránky tohto
zamestnania (kvalita hotelov, nepravidelné stravovanie, no a občas aj stretávanie ľudí, s ktorými
som si nejak nesadol)
Človek by sa mal v živote po určitom období
niekam posunúť a preto som prijal ponuku,
ktorú mi dala firma a od 1. 1. 2013 budem v Arboeku riadiť expedície kontajnerovaných rastlín
z našej produkcie. S „mojimi“ zákazníkmi ale
naďalej zostanem v kontakte, nakoľko budem
zodpovedný aj za celé expedície na Slovensko.
Tým trošku odbremeníme nášho nového obchodného zástupcu, ktorý sa vám bude mať
možnosť viac venovať. Pevne veríme, že tento
krok prispeje k utuženiu dobrých vzťahov a samozrejme aj k utváraniu nových obchodných
aktivít v rámci Slovenska.

Na záver by som rád poďakoval všetkým obchodným partnerom za tie spoločne prežité roky,
prajem Vám hodne zdravia, šťastia a úspechov
do rokov budúcich, no a pevne verím, že sa
občas stretneme a prehodíme pár slov nielen
o práci, ale aj o živote.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
roman. mician@arboeko. com

V

ážení zákazníci, dovoľte mi, aby som sa
vám touto cestou predstavil. Moje meno je
Ondrej Hanko a od 1. 1. 2013 budem vo firme
pôsobiť na pozícií obchodného zástupcu pre
Slovenskú republiku. Vysokoškolské štúdium
som absolvoval na Mendelovej univerzite
v Brne, odbor manažment záhradnej a krajinnej
architektúry. V rámci svojho pracovného zaradenia budem pre slovenských zákazníkov zabezpečovať servis, ktorý doteraz vykonával
kolega Roman Mičian. Verím, že dobrú úroveň
služieb zachovám a spoločne budeme pokračovať v tom čo sa za tie roky pôsobenia Arboeka
na Slovensku podarilo. V priebehu jesene som
mal možnosť mnohých z vás spoznať i osobne.
S tými, s ktorými som tu príležitosť nemal, sa
uvidíme v po sviatočnom období na výstave Evropa v Obříství alebo na Záhradníckom Fóre
2013, ktoré sa uskutoční 13. -14. februára
v Nitre, ktoré organizuje SZKT, prípadne pri
mojej osobnej návšteve. Teším sa na stretnutie
a spoluprácu s vami. Prajem príjemné prežitie
vianočných sviatkov a veľa úspechov v nasledujúcom roku.
ondrej.hanko@arboeko. com

Pravidelné okénko - Co právě děláme v našich školkách

Sázení rostlin do airpotů

Expedice prostokořených rostlin

Stavění zimovacích foliovníků

Můžeme rostlinám během zimy nějak pomoci?
Blíží se zima a dřeviny jsou ve většině případů připraveny
k přečkání tohoto období. Přesto některými opatřeními nebo
zásahy můžeme rostlinám během zimy pomoci nebo zabránit jejich poškození. U nově vysazených vzrostlých dřevin
je vhodné zkontrolovat pevnost kotvení, vrstvu mulče a jeho
vzdálenost od kmene, aby neposkytoval kryt hlodavcům,
kteří by mohli okusovat kmen. Zároveň překontrolujeme
ochranu proti okusu, abychom zamezili poškození kmenů
divokou zvěří. Při výsadbě je také vhodné instalovat
ochranu proti korní spále, například rákosovou nebo bambusovou rohož, jenž zabrání v předjaří poškození kmene
střídáním denních teplot nad nulou a nočních mrazů nebo
prudkým sluncem v létě. Během zimního období se většina
komunikací ošetřuje posypovou solí, která velmi nepříznivě
působí na rostliny rostoucí nebo nově vysázené v blízkosti
takové komunikace. Rozpuštěná posypová sůl působí kontaminaci v oblasti kořenového systému, některé dřeviny také
velmi citlivě reagují i na kontakt soli s kmenem. Účinným

opatřením je proto v prvé řadě správná aplikace a dávkování posypové soli zejména s ohledem na vegetaci podél
komunikace, zabránění kontaktu dřeviny s roztřikovanou
solí a zamezení zatékání roztoku soli do půdy. Řešením je
použití různých dočasných zábran, modelací terénu a odvody roztoku soli mimo půdu. Při napadnutí většího množství těžkého sněhu hrozí rozklesnutí až rozlomení rostlin.
Rostliny můžeme preventivně zajistit proti rozklesnutí svázáním nebo včas těžký sníh sklepat. Na druhou stranu sníh
je dobře izoluje, čímž zabraňuje u choulostivějších rostlin
poškození mrazem, případně sluncem a postupným odtáváním doplňuje vláhu potřebnou hlavně stálezeleným rostlinám. Jestliže však přijdou holomrazy, vyplatí se choulostivé
rostliny zakrýt různými tkaninami, chvojím apod. Stálezeleným dřevinám před příchodem mrazů nebo při oblevě zajistíme dostatek vláhy, aby nedošlo k jejich uschnutí.
Co nejméně škod po zimě přejí školkaři
Zdeněk Málek a Petr Sus.

Polské okénko
Druhá sezona aktivní práce Arboeka v Polsku
je téměř za námi – pokud se dodávek stromů
týče. Polské podzimní výsadby se stále ještě
nesly v duchu dnes již dlouho skončeného Eura
2012 a spousty navazujících infrastrukturních
projektů. Mezi významnější z nich patří silniční uzel Antoninek v Poznani (na přiloženém
obrázku).
U tohoto projektu, ale i u jiných, je zajímavé
sledovat jak se snaží polští kolegové řešit obtíže spojené se zimním užitím soli a jejích
efektů na stromy. Úřad, jenž se zmíněným
typem výsadeb zabývá, začal v posledních
dvou letech používat více dřezovců (Gleditsia
sp.) akátů (Robinia sp.) a uvažuje kromě klasického a poměrně osvědčeného sortimentu
babyk a platanů také o použití břestovců (Celtis occidentalis). Poláky zeleň zajímá a baví,
a tak není divu, že do celonárodních novin byl
onen úřad schopen „propašovat“ článek
o škodlivosti užití soli při ošetřování zimních
cest ve vztahu ke stromům.
Možná bychom se mohli poučit na severu
a snažit se mít nejen perfektně černé cesty
v zimě, ale také udržitelnou zeleň ve městech…

S pozdravem Martin Fokt

ARBOEKO A RUMUNSKO
Před 10 měsíci udělalo Arboeko své první krůčky na
rumunském trhu. Byl to krok do neznáma. Na první
pohled je Rumunsko ideální zemí odbytu a to v jakémkoliv odvětví. Realita je však taková, že i mnohem větší školky se na zdejším trhu neuplatnily.
Krom italských kolegů, vždy nastal střet dvou světů.
Předsudky, nevytrvalost a hlavně nepochopení rumunské mentality znamenalo pro mnohé firmy ztrátu
kapitálu a především enormní emoční vypětí.
Zahradnický obor v Rumunsku je v samých začátcích. Střední a vyšší střední třída objevuje, že při
koupi stromu se ne vždy musí jednat o jabloň či broskvoň. To samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí,
a tak každý měsíc vznikají nová zahradní centra
z nichž málokteré přežije 2 sezóny. Počet tradičních
zahradních center profesionální úrovně nepřesáhne
číslo 30. Což na 22 milionovou zemi není mnoho.
Z důvodu nově vznikajících konkurentů, kteří se
chtějí prosadit především cenou a důraz na kvalitu je
až na chvostu, musí mnohá zahradní centra rozšiřovat svoji činnost. Kromě velkoobchodního a maloobchodního prodeje se služby rozšiřují o realizaci,
údržbu zeleně, projektování parků, zahrad a zimní
údržbu komunikací. Neříkám, že neexistuje zahradnické centrum, které by se zabývalo pouze prodejem
okrasných dřevin, ale za těch 10 měsíců jsem se s žádným nesetkal. Tamní trh je zcela odlišný od našeho.
Je to zrcadlo rumunské společnosti, která je bohužel
situovaná převážně do extrému. Dennodenně jsem
svědkem této velice kruté reality, která se přenáší i do
našeho zahradnického oboru. Poptávka je po vzrostlých kontejnerovaných dřevinách a po listnatých
stromech s obvodem kmene od 25-30 cm a výše. Jediným společným artiklem, který je žádán celým

Podzimní sezona 2012 jaká byla?

spektrem rumunské klientely, jsou konifery zbarvené
do modra či stříbrna. Arboeko staví na dobrém jméně
České republiky v Rumunsku. Krom věhlasného
českého piva, které se pro tamní trh vaří i v Rumunsku, přes skvělého Petra Čecha a všude uznávaného
Václava Havla, vzniká v odborné zahradnické společnosti nový pojem – česká školkařská firma Arboeko. Od samého začátku bylo Arboeko
prezentováno jako firma zaměřena na kvalitu, o to
více nás může těšit, že od slov jsme přešli k činům.
Trpělivost růže přináší a to platí i pro nás. Několik
kamionů okrasných dřevin včetně stromů si našlo už
své zákazníky na území Rumunska. Ale nejde to tak
rychle jak by se mnozí mohli domnívat. Přátelství
a důvěra se budují dlouho a to platí i pro zahradnický
obor v Rumunsku. Závěrem bych chtěl poděkovat
celému týmu Arboeka za dobře odvedenou práci.
Není nic příjemnějšího, než se setkat se zákazníkem,
který vás vítá s úsměvem a představuje vás svým
nejbližším, jako obchodního partnera, přítele z České
republiky, na kterého je spoleh.

Rezidenční čtvtť v Bukurešti

La mul i ani 2013! Aleš Buzu

Solitérní konifery ve Smržicích

Jsou tomu bezmála 4 roky, co byly poprvé expedovány první jehličnaté stromy ze Smržického střediska soliterních konifer. Není to příliš dlouhá doba,
nicméně uplynulých 8 sezón nám již do určité míry
dovoluje bilancovat. Pro ty, co ještě produkci střediska neznají, jsou určeny následující řádky. Středisko se od počátku zaměřuje na pěstování
soliterních konifer v různých prodejních velikostech.
Obecně lze říci, že produkce klasických základních
druhů a roubovanců jedlí, smrků, tisů a borovic se
nejčastěji expeduje ve velikostech 150-175, 175-200
a 200-225, rostliny drobnějšího vzrůstu pak zpravidla od velikosti 60-80. Výjimkou však nejsou ani
rostliny ve velikostech přesahujících 2,5 m. Že je
v našem katalogu dostatečný výběr dokazuje i to, že
letos mohli zákazníci vybírat z řádově tisíců kusů

a sortimentu čítajícím přes padesát zajímavých kultivarů. Nabídka konifer se navíc každým rokem rozšiřuje o další atraktivní sorty, které nám právě
dorůstají do prodejních velikostí. V největším množství jsou zastoupeny Pinus nigra nigra, Picea omorika, Abies concolor, Abies koreana, Pinus sylvestris,
atd. Ze zajímavějších méně početných soret můžeme jmenovat např. Picea abies 'Inversa', Abies concolor 'Compacta', Picea pungens 'Blue Diamond',
Picea pungens 'Edith', Taxus media 'Hicksii', Pinus
mugo 'Wintergold', aj. Stromy jsou dobývány strojem Pazzaglia se zemním balem zabaleným v jutové
plachtě a drátěném koši podle konkrétních požadavků zákazníků. Při expedici dbáme na dodržování
dodacích termínů a všemožně se snažíme, aby zákazník dostal kvalitní rostlinu z dobrým zemním
balem. Dosud obtížná manipulace s rostlinami s většími zemními baly byla od letošního podzimu výrazně ulehčena díky novému svozovému jeřábu
nesenému na traktoru. Jeřáb byl zkonstruován šikovnou českou firmou, která nabídla levnější, ale
fungující alternativu k dražším profesionálním výrobkům zahraničních firem. Avšak nejen tento stroj,
ale také pracovníci střediska mají zásluhu na tom,
že si naše konifery nachází stále více spokojených
zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí.
Martin Prokeš

Okénko kreslíe Jaroslava Kerlese

Aneb jak se daří zahradnickému oboru?
Podíváme li se do médií na všeobecný obraz hospodářství v ČR, tak poslední prognózy říkají „neradujte se, lépe určitě nebude. Bude hůř, ale
zatím jen o trochu“. Celková nervozita a opatrnost je znát u většiny investorů již minimálně rok
a půl. Přesto však musíme říci že z našeho pohledu realizační firmy sází a zahradní centra prodávají a to rozhodně více než by se z mediálního
obrazu naší a Evropské ekonomiky mohlo zdát.
Lze tedy říci, že prognózám a ekonomickým analýzám navzdory. Z našeho pohledu zajišťují solidní objemy zakázek v oblasti realizací dva
hlavní faktory.
1. Dotační tituly EU z různých operačních programů. Tento nemalý objem financí je samozřejmě znát má však mnoho úskalí o kterých jsme
již na stránkách našeho bulletinu mnohokrát
psali.
2. Pozice oboru a vztah k zeleni se stále zlepšuje.
Tento druhý bod vidíme jako mnohem důležitější. Dnes každé město a velká část obcí pravidelně sází. Ne vždy ohromující množství, ale pro
rozvoj zeleně v sídlech a krajině je mnohem důležitější kontinuita výsadeb tedy méně, ale stále,
než jednorázové „monstr akce“ a potom další desetiletí žádná obnova. Platí to dnes i u většiny investorů ač na stavebním a developerském trhu je
rozhodně cítit těžká krize, přesto drtivá většina
realizovaných projektů počítá s doprovodnou zelení. Zeleň je dnes prostě automatickou součástí
stavby jako je u budovy okap či u vozovky svodidla. Stejně pozitivní situace vládne v segmentu
maloobchodu. Češi si zvykli rostliny nakupovat
a co je positivní na rozdíl od potravin v rostlinách
Češi požadují nejvyšší kvalitu. Zeleň je samozřejmě věcí zbytnou pro zahradnický obor je však
důležité jak vysoko na pomyslném žebříčku
zbytných věcí zeleň bude stát. Tedy až dojde na
škrtání jak rychle dojde na zeleň. Domnívám se
že se náš obor v tomto žebříčku za posledních 20
let posunul o mnoho příček výše.
Rizika jsou aktuální
Abychom samozřejmě nebyli pouze lacině
„americky“ pozitivní je dobré pojmenovat i rizika. Jako největší téma pro obor vidíme udržení
a zvyšování kvality. Současný tlak na cenu vede
všechny k pokušení hledat cesty jak snížit kvalitu, pokud možno na první pohled neviditelně.
To je však cesta do „podnikatelského pekla“.
Snižování kvality a ceny jde ruku v ruce se ztrátou pozice oboru ve společnosti. S tlakem na
cenu také souvisí marže a zisky firem a zde vidíme právě rizika v tom, že firmy budou více či
méně úspěšně přežívat, ale nebudou mít na další
rozvoj. To se samozřejmě dá krátkodobě ustát,
rozhodně to však není možné odevzdaně přijmout jako nutné zlo na dobu několika let. V této
fázi vývoje je rozhodně na nás zahradnících jak
budeme náš obor dále budovat a dále zlepšovat
pozici v naší společnosti. To samozřejmě nedokáže žádná sebelepší a sebevětší zahradnická
firma, to musí být společný úkol. Nechť se nám
v tomto tedy dále daří.
Stanislav Flek, Ivo Hánl

PERSONÁLNÍ OKÉNKO
Představujeme pana Ondreje
Hanka, který působí ve společnosti Arboeko na pozici Obchodního zástupce pro Slovenskou
republiku.

Také chceme představit pana
Aleše Buzu, který působí ve
společnosti Arboeko jako Obchodní zástupce pro Rumusko.
Aleš Buzu vystudoval FF UK
Praha, obor Rumunistika a již
během studia se vzdělával se
v oblasti dendrologie.

PŘEDSTAVUJEME SORTIMENT OKRASNÝCH ŠKOLEK ARBOEKO
(Pravidelné informace - sortiment popínavých dřevin)

Parthenocissus tricuspidata 'Fanway Park'

Pyracantha coccinea

Kultivar vyšlechtěný ve Spojených státech.
Popínavá rostlina se světle zeleným až zářivě žlutým trojlaločným srdčitě protáhlým
listem, který se na podzim mění do různých
odstínů červené. Je samopnoucí, přichycuje
se úponky s přísavnými terčíky a šplhá do
výšky 10 m, v závislosti na opěrné konstrukci i více. Nejlépe se vybarvuje na
slunci, ale jižní úpal může poškodit mladé
listy. Květní laty jsou spíše nenápadné, plodem je modročerná bobule. Na půdy není přísavník náročný, nejlépe mu vyhovují vlhčí propustné půdy s neutrálním nebo mírně
kyselým pH. Dobře roste na slunci i ve stínu. Mrazuvzdornost: -24
°C.

Pochází z oblastí jižní Evropy a Malé Asie. Více či méně vzpřímeně
rostoucí keř. V závislosti na kultivaru dorůstá 1, 5-4m. Větve jsou
trnité, listy jsou stálezelené, lesklé. Kvete a plodí na dvouletém
dřevě, na což je nutné brát zřetel při řezu. Plodem je nejedlá, avšak
nejedovatá malvice. Plody drží na keři od září až dlouho do zimy
a jsou velmi atraktivní. Více plodí na slunci. Není klasickou popínavkou, potřebuje vyvazovat k opoře. Hlohyně šarlatové jsou nenáročné dřeviny, které dobře rostou v polostínu, ale snášejí i stín
a slunná suchá stanoviště. Tolerují znečištěné ovzduší a jsou proto
vhodné i pro výsadby podél silnic a dálnic. Lze je úspěšně tvarovat.
V tuhých zimách mohou mladé rostliny namrzat, po seříznutí však
dobře regenerují. Plody slouží jako potrava pro ptáky.

Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring'
Velkolistá selekce. Listy jsou variabilní, obvykle trojlaločnaté, ale
mohou být i složené tříčetné, mají modrozelený nádech. Výhony
mají úponky s přísavnými terčíky. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Parthenocissus tricuspidata 'Lowii'
Pomalu rostoucí samopnoucí kultivar
s drobným sytě zeleným lesklým listem.
Díky většímu počtu laloků (7 a i více) má
jemnější až krajkovitý vzhled. Je odolný,
toleruje slunce i stín, snáší sucho, městské
prostředí i zasolení. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'
Tento kultivar pochází z východní Asie
a Japonska a je také samopnoucí pomocí
přísavných destiček na koncích úponků.
Dokáže se přichytit i na velmi málo zdrsněném povrchu. Roste rychle, plazí se po
podkladu do 10-20 m. Má trojlaločné, zjara
světle, později sytě zelené lesklé listy. Jsou
spíše menší s mělkými laloky a na podzim se krásně vybarvují od
oranžové po červenou. Květ je nenápadný v VI-VII, plodem je nejedlá černomodrá bobule která je po opadu listů významnou potravou pro ptáky. Na půdu a stanoviště je nenáročný. Díky hlubokému
kořenovému systému snáší i sucho a chudé půdy, pouze pomaleji
roste. Využívá se k pokrytí fasád a zídek, kde se oceňují zejména
v létě jeho izolační vlastnosti. Dá se použít i jako půdopokryvná
dřevina. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Pyracantha 'Orange Glow'
Kultivar s užším vzpřímeným vzrůstem.
Dorůstá kolem 3m. Listy jsou úzce elipčité
a mírně lesklé. Bílé drobné květy jsou
uspořádané v okolíku. Kvete V. -VI. Malvice jsou zářivě oranžové až oranžovo červené. Je celkem nenáročný, svědčí mu
polostín, snáší však i plné slunce a sucho.
Mrazuvzdornost: -20 °C. Na chráněném
místě i -29 °C.

Pyracantha cocc. 'Red Column'
Vzpřímeně rostoucí trnitý keř, který dorůstá do výšky 2-3 m. Listy jsou elipčité,
pilovité a dlouhé až 4 cm. Bílé okolíky
zdobí dřevinu v období V. -VI. Malvice
jsou zabarvené jemně do červena a vydrží
na keři do zimy. Řez snáší dobře. Mrazuvzdornost: -27 °C.

Pyracantha cocc. 'Soleil d'Or'
Stálezelený trnitý keř dosahující výšky 1,
5 m. Kvete bíle a má velmi výrazně žluté
malvice které vydrží na keři dlouho do
zimy. V tuhých zimách může i namrzat, ale
dobře regeneruje. Lze výborně tvarovat.
Hodí se na volně rostoucí i tvarované živé
ploty. Mrazuvzdornost: -23 °C.

Pyracantha cocc. 'Kasan'
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii Boskoop'
Rychle rostoucí samopnoucí boskoopská
selekce z roku 1900. Dorůstá kolem 10 m.
Je celkově tmavší a matnější než předešlý
kultivar a má variabilní list, listy mladých
rostlin jsou zcela dělené tříčetné a starší
rostliny mají listy trojlaločnaté. Mladé výhonky a listy jsou zbarvené do bronzova
a po celé léto si ponechávají červenavý nádech, který je znatelný zejména na okrajích listů. Má velmi výrazně
červené podzimní zbarvení. Podle některých zdrojů nemá tento kultivar kvést. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii Robusta'
Stará holandská selekce s hrubými velkými obvykle tříčetnými listy.
Barva je tmavozelená, starší listy mají modravý nádech. Mrazuvzdornost: -24 °C.

Nepravidelně vzpřímeně rostoucí kultivar pocházející z Ruska s oranžovočervenými plody. Dorůstá 3 m.
Mrazuvzdornost: -23 °C.

Pyracantha 'Saphyr'®
Kultivary řady 'Saphyr'® byly vyšlechtěny
ve Francii a vyznačují se zvýšenou odolností proti padlí a skvrnitosti. Dorůstají
kolem 3m. Snášejí téměř jakoukoli půdu
a i znečištěné ovzduší. Existují v barevných
variantách, např: 'Saphyr Orange'®, 'Saphyr
Rouge'® i 'Saphyr Yellow'®. Mrazuvzdornost: -27 °C.
Daniela Slabá, Jitka Susová

