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Pravidelný bulletin pro odbornou
zahradnickou veřejnost
a zákazníky firmy Arboeko
/vychází 3x ročně, zasílán zdarma, náklad 4500 ks/
Coprávě děláme
v našich školkách

Vážení zákazníci, vážení kolegové,

již jen několik málo dnů nám zbývá do konce letošního roku. Pro Arboeko byl rok 2015 rokem
vstupu do 3. desetiletí existence školek v Obříství. Obecně to pro historii školek není až tak dlouhá
doba, vždyť strom dokáže růst dlouho a po Evropě jsou i školky, které prodávají stromy starší, než
je historie Arboeka. Přesto si myslím, že firma tohoto stáří se vyznačuje dostatečnou stabilitou,
aby se mohla těšit důvěře svých zákazníků. Neměla by to být už firma, která v jednom roce
vznikne a za dva roky již není, protože se majitel rozhodl dělat něco jiného, nebo zmizel neznámo
kam.
A tak věříme, že rok 2015 byl pro naši společnost dalším rokem, kdy jsme mohli naše zákazníky
přesvědčit o tom, že umíme pěstovat kvalitní dřeviny, že nabízený sortiment je opravdu široký
a k tomu všemu že se snažíme poskytnout potřebný zákaznický servis důležitý pro naše obchodní
partnery, aby se jimi objednané rostliny dostaly ve správný čas na požadované místo.
Pokud bychom měli roční období zhodnotit obecně, dojdeme k tomuto závěru - rok 2015 potvrdil,
že ekonomická recese je definitivně za námi. Podle odhadů ekonomů by se měl růst ekonomiky
pro tento rok pohybovat na úrovni 4,2% a to Českou republiku řadí na čelní místa zemí EU.
Takto skvělému výsledku pomohla nejen levná ropa, ale i změna tabákové daně a významné
dotace z EU. Významný vliv na ekonomicky úspěšný rok měla bezesporu také rostoucí spotřeba
domácností, která vzrostla o 3%.
Pro zahradníky to byl rok po obchodní stránce poměrně dobrý. Byl úspěšný pro pěstitele
dodávající své produkty do retailového segmentu, tzn. do zahradnických center a obchodních
řetězců. V oblasti velkozeleně to byl rok lehce podprůměrný. Snaha vyčerpat evropské finance v roce 2014 se odrazila
v loňském roce poměrně velkými dodávkami zeleně do měst, ale o to menší pak byly dodávky pro segment veřejné zeleně
v roce letošním. Pravidlo, že každý rok něčím překvapí, se i letos vyplnilo. Extrémní letní sucho zasáhlo všechny zemědělce,
školkaře nevyjímaje. A tak stromy nenarostly, jak je tomu v běžném roce obvyklé, a i přestože pěstitelé intenzivně zalévali,
úhynům zvláště u nových výsadeb mladého materiálu se zcela zabránit nedalo. Kromě těchto
klimatologických, ne příliš pozitivních jevů, byla první polovina roku poměrně klidná bez mimořádných
událostí. Tento relativní klid však v druhé polovině roku změnily geopolitické turbulence a migrační krize
a vše završily listopadové násilnosti v Paříži. Po nich jako by onen relativní klid pominul a mnoho lidí se
ptá, co bude dál. Odpověď na tuto otázku neznáme nikdo.
A tak si přejme, aby těchto negativních jevů bylo co nejméně, aby klid, kterému jsme se v naší republice
těšili v předchozích letech, ještě nějakou dobu vydržel. A když se na některé z našich obchodních
aktivit podíváme z jiného úhlu pohledu, pochopíme, že vlastně náročná cenová vyjednávání nebo
výběrová řízení, konkurenční boj, řešení sucha, jindy pak problém nadměrného vlhka jsou vlastně
docela bezvýznamnými obtížemi, protože v jiných koutech světa lidé řeší problémy zcela jiné naprosto zásadní. Prognóza ekonomického růstu ČR pro rok 2016 není mezi ekonomy rozhodně špatná,
všeobecně je očekáván růst, i když pravděpodobně bude o něco menší než v roce letošním. Co se
zdá ale velmi důležité, je předpoklad pokračování růstu spotřeby domácností. Snad by mohl přijít další
dobrý rok, a to nejen pro českou ekonomiku, ale i pro české zahradníky.
Za ARBOEKO tým
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám za důvěru a spolupráci v uplynulém roce. Přeji Vám všem klidné
Pavel Kafka,
jednatel společnosti
období vánočních svátků a hlavně pak dobrý rok 2016.
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Arboeko otevřené pro děti i dospěláky
V sobotu 6. 6. 2015 se brány společnosti Arboeko s. r. o. v Obříství opět po pěti letech
otevřely široké veřejnosti. Pro příchozí bylo připraveno mnoho zajímavého - prohlídka
provozu kontejnerovny s přilehlým skleníkem, vyjížďka speciálním povozem po okrasné
školce a s výkladem. Zájemci si mohli vyzkoušet ovládání zemědělské techniky, zažít
adrenalinovou projížďku po okrasné školce v off-roadu. Se zahradnickými dotazy
jim poradil RNDr. Václav Větvička, který byl hostem dopoledního programu. Děti si
zasoutěžily v dětských dílničkách, zaskotačily na trampolíně nebo se svezly na lanové
dráze. V rámci akce byla po celý den využívána možnost mimořádného nákupu v naší
nové prodejně.
Ačkoliv bylo toho dne opravdu úmorné vedro, akce se vydařila – navštívilo nás cca
600 návstěvníků z okolních měst a obcí. Širší veřejnost se zájmem o dění v Arboeku se
tak mohla nejen dozvědět, co vše se ve firmě odehrává, ale i zhlédnout prostory běžně
neotevřené.
Václava Cenknerová

Slovenské okénko
Blíži sa nám koniec roku a s ním i povinnosti v podobe zháňania vianočných darčekov
a gýčov do domácností, ktoré k vytvoreniu pravej vianočnej atmosféry v týchto dňoch
určite patria. Ešte predtým, než sa vo firme rozpŕchneme za rodinami, nás čaká vianočný
večierok a s ním spojené bilancovanie jednotlivých firemných stredísk. Dovoľte mi touto
cestou prezentovať pár postrehov za rok 2015.
Po vyexpedovaní objednávok z výstavy Evropa v Obříství a náročnej jarnej sezóne
som sa opäť vydal na pravidelné služobné cesty naprieč celou našou krajinou.
S poľutovaním musím konštatovať, že cieľom mojich ciest neboli len priateľské návštevy
a rozhovory o spokojnosti s dodaným tovarom, ale i mnoho rozhovorov na tému, kedy
nám za vyexpedovaný tovar dorazia na účet peniaze. Chápem, že sa niektoré firmy
dostali do problémov, ale automatické posúvanie problému na dodávateľa mi príde
nekorektné. Slová „Nedĺžime zase tak veľa“ alebo „Však to sú vaše rastliny, dajte nám
predĺženú splatnosť“ vo mne ako v obchodníkovi vyvolávajú veľké rozhorčenie. I keď
sa jedná o naše rastliny, museli ich naši zamestnanci, ktorých musíme zaplatiť, nasadiť,
starať sa o ne niekoľko mesiacov/rokov, pred expedíciou vyčistiť, oetiketovať, zabaliť,
naložiť a na náklady Arboeka dopraviť k zákazníkovi. Po doručení tovaru zákazník
obdrží faktúru s termínom splatnosti, který znamená, dokedy má byť tovar zaplatený,
a nie termín, kedy by sa faktúre mal zákazník začať venovať.
Som rád, že na trhu ešte stále prevažujú poctivé a disciplinované firmy, vďaka ktorým
môžeme fungovať, rozvíjať sa, pripravovať zaujímavé semináre a akcie pre záhradnícku
verejnosť. Verím, že sa s množstvom z Vás uvidíme na podujatiach pripravovaných na
začiatok roku 2016, či už na kontraktačnej výstave Evropa v Obříství 2016, prípadne na
seminári TRENDY 2016 alebo na Záhradníckom fóre 2016 v Nitre.
Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem Vám krásne a pokojné vianočné sviatky
Ondrej Hanko

Tým firmy Arboeko děkuje všem svým zákazníkům
a dodavatelům za spolupráci a přeje vše dobré v roce 2016

Nové fotoetikety
Nové fotoetikety na rostliny
z vlastní produkce
Již na lednové výstavě se na rostlinách
z vlastní produkce objeví nové fotoetikety,
které postupně nahradí většinu doposud
používaných. V posledních dvou letech
se většina producentů i obchodníků
zaměřila na obměnu etiket často i
s kontejnery a snažila se zaujmout novými
tvary a barvami. Hlavním důvodem pro
vytvoření nové řady etiket v naší produkci
je jednak její sjednocení, ale i snaha
zaujmout novým neokoukaným designem
ve spojení s přehlednou informací ve formě
piktogramů na zadní straně etiket.
K vytvoření designu fotoetiket jsme přizvali
grafické studio, výběr fotografií a tisk jsme
svěřili osvědčené zahraniční společnosti,
s kterou dlouhodobě spolupracujeme.
Na tvorbě etikety, na výběru fotografií
a piktogramů se zároveň podílela
jak obchodní střediska, tak středisko
kontejnerové výroby. Všichni věnovali
výběru maximální pozornost a doufají, že
tato nová řada bude našimi zákazníky
pozitivně přijata a že pomůže v lepší
prezentaci našich rostlin, a tím pádem
i v lepším prodeji. Během příštího roku to
znamená tisk více než milionu nových
etiket, což není zanedbatelná investice.
Jsme však přesvědčeni, že je to investování
správné.
Oldřich Ježek

zveme vás ... pozývame vás ...

2016
14. 1. 2016 od 8.00 do 16.00 v OBŘÍSTVÍ
Největší přehlídka sortimentu dřevin ve střední Evropě.
K vidění více jak 2600 položek dřevin včetně široké nabídky novinek.
Setkání kolegů - v příjemné atmosféře se můžete potkat u kávy a pohovořit s kolegy
z různých koutů Čech, Slovenska i okolní Evropy.
Odborné praktické workshopy a přednášky na aktuální témata.
Komentované exkurze po pěstitelských střediscích.
Bohaté občerstvení zajištěno po celou dobu trvání akce.

Odborný program
Dopolední blok
10.00
		
		
		

PŘEDNÁŠKA „Možnosti financování výsadby dřevin z dotačních programů ochrany přírody a krajiny“
– základní kriteria, pravidla, změny proti minulému období, široký prostor pro diskusi.
Přednášející Ing. Anna Limrová, ředitelka samostatného odboru OP ŽP, AOPK ČR
a Martin Brokeš, odd. realizace projektů, AOPK ČR
MODEROVANÉ, PRAKTICKÉ WORKSHOPY NA TÉMA:
9.00 Vzrostlé ovocné stromy. /Ing. Martin Danzer/
10.45 Řez stromů po výsadbě – ano či ne a jak – praktické ukázky řezu. /Ladislav Kejha/
12.00 Kvalitativní ukazatele dřevin, aneb jak poznat kvalitu na první pohled. /Ing. Stanislav Flek/

Odpolední blok
13.00
		
		
		
13.45
14.45
		

PŘEDNÁŠKA „Města s dobrou adresou“ – města s kvalitní zelení.
Představení první verze národních kritérií hodnocení kvality zeleně ve městech.
Přednášející doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.–ZF MENDELU
MODEROVANÉ, PRAKTICKÉ WORKSHOPY NA TÉMA:
Nové nebezpečné choroby rostlin a lze se proti nim bránit? /prof. Dr. Ing. Libor Jankovský LDF MENDELU/
Jak se z novinky stane trend
– krátké zamyšlení nad vztahem producenta, realizátora, architekta a investora. /Ing. Josef Souček/

Přednášky a workshopy se budou konat ve vytápěné hale a výstavním skleníku.
9.30
11.30
		
14.00

KOMENTOVANÉ EXKURZE PO PĚSTITELSKÝCH STŘEDISCÍCH /za dobrého počasí/:
Cesta za sortimentem – představení sortimentálních novinek a trendů přímo ve školkách /cca 45 min/
Projížď ka po technologiích
– kvalitní technologie jako základ pro kvalitní výpěstek – exkurze po všech pěstitelských střediscích /cca 60 min/
Výprava za kvalitou – ukázka kvality stromů v reálném prostředí školky /cca 45 min/

K účasti na této akci je nutno se, z důvodu omezených kapacit, písemně přihlásit nejpozději do 11.1.2016 na kontaktní
adrese: trendy@arboeko.com. Doporučujeme účast max. 2 osob z jedné organizace.
V případě dotazů k této akci volejte: 315 617 860-3, nebo 582 381 500.

PARTNEŘI
ODBORNÉ
ČÁSTI

Představujeme sortiment Arboeka /pravidelné informace o našem sortimentu/
Pinus uncinata
Je podobná borovici kleči, liší se stromovitým
růstem. Pochází z Pyrenejí a Alp. V dospělosti
dosahuje výšky 10-20 m a šířky 3-6 m. Vytváří
jeden rovný kmen. Korunu má kuželovitou až
válcovitou. Jehlice má tmavě zelené, krátké, ve
svazku po dvou. Šišky jsou asymetrické, vejčité,
4-7 cm dlouhé. Pravidelným zaštipováním se
docílí pomaleji rostoucí a kompaktnější rostliny.
Vyžaduje slunná stanoviště a propustné půdy.
Mrazuvzdornost: -35°C.
Pinus uncinata ´Grüne Welle´
Jedná se o zakrslý kultivar. Roste pravidelně
ploše kulovitě, hustě. V dospělosti dosahuje
výšky 0,5 metru a šířky přes 1 metr. Přírůstek
za rok je 2-3 cm. Jehlice jasně zelené barvy
jsou po dvou ve svazku. Vyžaduje slunné nebo
mírně stinné stanoviště a vlhčí, ale propustnou
půdu. Kultivar je vhodný na skalky nebo do
nádob, často se využívá také na tvarování
bonsají. Mrazuvzdornost: -35°C
Pinus uncinata ´Heideperle´
Zakrslý, pomalu rostoucí kultivar kulovitého tvaru. Výška v dospělosti je 0,6 m a šířka
0,8 m, roční přírůstek 2-3 cm. Větve jsou vzpřímené, jehlice svěže zelené. Vhodná do nádob a malých zahrad. Mrazuvzdornost: -35°C
Pinus uncinata ´Hnízdo´
Zakrslá borovice s pomalým růstem,
v dospělosti dorůstající výšky do 1 metru.
V mládí kulovitý habitus s krátkými zelenými
jehlicemi je později široce kuželovitý. Vyžaduje
slunná stanoviště, propustnou půdu s kyselou
reakcí. Vhodná do skalek, nádob. Často
pěstována na kmínku. Mrazuvzdornost: -35°C
Pinus uncinata ´Ježek´
Kulovitě rostoucí kultivar, velmi pravidelný
a hustý, u něhož není nutné tvarování zaštipováním. Výška se ve 20 -ti letech pohybuje
kolem 40 cm. Roční přírůstek 1,5-2 cm. Jehlice jsou tmavě zelené, krátké, špičaté, kolem
2 cm dlouhé, pupeny pryskyřičnaté. Vyžaduje
slunná stanoviště. Vhodný do nádob a skalek.
Mrazuvzdornost: -35°C
Pinus uncinata ´Kostelníček´
Zakrsle rostoucí kultivar kulovitého tvaru.
Výška i šířka se pohybuje v 10 -ti letech
kolem 40 cm. Roční přírůstek je 2 cm. Větve
jsou krátké, vzpřímené. Má kratší jehlice než
u kultivaru ´Ježek´ - dlouhé 1,5 cm, stěsnané.
Pupeny jsou na jaře zbarveny do červena.
Mrazuvzdornost: -35°C
Pinus uncinata ´Litomyšl´
Růst zakrslý, ploše kulovitý, s přírůstkem za
rok 3 cm. V 10 -ti letech dosahuje výšky asi
30 cm, v dospělosti do 50 cm. Jehlice jsou
tmavě zelené, jemné, 2 cm dlouhé. Na jaře
zaujme atraktivně zbarvenými fialovými
pupeny. Často se pěstuje na kmínku.
Mrazuvzdornost: -35°C
Pinus uncinata ´Silver Candles´
Borovice, jejíž výška je ve 20 -ti letech 3-3,5
m a šířka 1-1,5 m, má kuželovitou korunu. Vystoupavé, vzpřímené větve ročně přirůstají
10-20 cm, jehlice jsou 3-4 cm dlouhé, tmavě
zelené. Pupeny jsou bělavé, efektní při rašení

(svíčky). Vyžaduje slunné stanoviště s chudší
propustnou půdou. Mrazuvzdornost: -35°C.
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Pinus wallichiana
Strom vysoký 20-30 m pochází z Asie, kde
roste vysoko v horách. V domovině naroste
až 50 m. Roční přírůstek činí 30-40 cm.
Koruna je široce kuželovitá, borka se na
starších rostlinách destičkovitě odlupuje.
Šišky jsou dlouhé 15-30 cm a 3-5 cm široké,
jehlice stříbřitě modrozelené, dlouhé až
20 cm, převisající, měkké, nepichlavé, ve
svazku po pěti. Vyžaduje slunné stanoviště
s propustnou půdou a mírně kyselou reakcí.
Mrazuvzdornost: -30°C.
Pinus wallichiana ´Densa Hill´
Růst je pomalý, habitus vzpřímený, štíhlý.
V dospělosti dosahuje výšky 4-6 m a šířky
1-1,5 m. Roční přírůstek je asi 15 cm. Jehlice
jsou pouze o trochu kratší než u základního
druhu. Barva jehlic je stříbřitě modrá. Šišky jsou
dlouhé a úzké, hodně smolné, ale dekorativní.
Mrazuvzdornost: -30°C.
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Pinus wallichiana ´Nana´
Zakrsle rostoucí kultivar s kulovitým habitem.
Rostlina je bohatě větvená, hustá. Výška
v dospělosti je 1,5 m a šířka 1 m. Roční přírůstek se pohybuje kolem 10 cm. Jehlice
jsou stříbřitě modrozelené, 15 cm dlouhé.
Mrazuvzdornost: -30°C.
Pinus wallichiana ´Zebrina´
Nižší druh borovice himalájské, jejíž výška
v dospělosti je 9-12 m, šířka 8 m. Tento kultivar
je zajímavý barvou jehlic, které jsou dlouhé,
stříbřitě modravé a žlutobíle panašované.
Mrazuvzdornost: -30°C.
Pseudotsuga menziesii
Domovinou tohoto rychle rostoucího stromu
je pobřežní pás západní části Severní Ameriky,
zasahující až do Kaskádového pohoří. Druh je
50-80 m vysoký, 8-10 m široký. Roční přírůstek
se pohybuje kolem 40 cm. Habitus má v mládí
pyramidální, později rozložitý s horizontálním
větvením. Borka na starším stromě je
hluboce rozbrázděná. Pupeny lesklé hnědé
a zašpičatělé, šedozelené jehlice jsou 3 cm
dlouhé. Rozemnuté mají vůni po citrusech.
Šišky jsou převislé, dlouhé 5-10 cm a široké
2-3 cm, s výrazně vyčnívajícími podpůrnými
šupinami. V mládí snáší přistínění, ale delší
zamokření je nežádoucí, proto by půda měla
být propustná. Mrazuvzdornost: -28°C
Pseudotsuga menziesii var. glauca
Domovinou douglasky jsou Skalisté hory,
kde roste v nadmořských výškách 600-2600
m. Strom je vysoký 40 m. Koruna kuželovitá.
Borka v mládí hladká, později hnědočervená,
zvrásněná. Větve vodorovně uspořádány.
Pupeny lesklé hnědé, zašpičatělé. Jehlice
rostou jednotlivě, všesměrně, 1,5-3 cm dlouhé,
modrozelené až šedozelené na spodní straně
s 2 stříbřitými pruhy pryskyřičných kanálků.
Samičí šištice jsou dlouhé 4-7 cm. Trojzubé
šupiny ze šištice vyčnívají a odstávají. Tato
varieta je odolnější. Mrazuvzdornost: -35°C.
Kateřina Rojková
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