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ZELENO-MODRÁ
BUDOUCNOST ANEB
BEZ KONSENSU TO
NEPŮJDE
Když jsme před třiceti lety začali osazovat naše města vzrostlými stromy,
zdálo se vše snadné a jednoduché. Byli jsme vyzbrojeni novými kultivary
stromů, které dle propagačních materiálů a mnohdy i odborné literatury vydrží vše. K dispozici jsme měli nové „supermanské“ kultivary. Stromy jsme
ale sázeli (a dodnes většinou sázíme) do minimálního prostoru, ohraničeného asfaltem a betonem.
Další vlna sázení nastala u obrovských parkovišť hyper, super, …, megamarketů, komplexů obchodních center, které svou rozlohou patří zcela určitě
k jedněm z nejrozsáhlejších stavebních počinů posledních desetiletí a významně se podepisují na změně příměstské krajiny. Ale o tom někdy příště.
Od investorů a architektů konstrukcí parkovišť jsme vzhledem k problematickému osázení stromy poprvé začínali dostávat zadání. Často zněla: „Dejte tam
něco, co tam přežije.“
Tehdy jsme mezi kultivary začali hledat ještě větší „supermany“ a na pomoc jsme si vzali různé nové substráty, půdní kondicionéry a kdoví, co všechno. Toto období osobně nazývám dobou tvrdé zahradnické technologie. My zahradníci jsme se dostali pod tlak stavbařů, investorů,
techniků a museli jsme dodat zeleň i tam, kde to bylo proti
logice přírody. Musím říct, že jsme fakt dobří, protože většinu
zadání jsme dokázali vyřešit a zeleň rostla i na místech, kde
to nedávalo biologickou logiku.
Od prvních výsadeb uběhlo už deset a více let. Přišlo
sucho a horko. Nejednou zjišťujeme, že „supermanské“
stromy usychají ve věku, kdy by ve městech měly právě začít naplno fungovat. Anebo za těch deset, dvacet let téměř
nevyrostly? Žijí, přežívají, ale jsou téměř stejné jako při výsad-
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bě. Jsou pěkně zelené v červnu, ale v srpnu, kdy je nám ve městě nejvíc horko a vyhledáváme jejich stín, jsou už bez listí. Abychom o stromy nepřišli,
začali jsme někde i desetileté výsadby zalévat. Tím se samozřejmě roztáčí
kolo nemalých nákladů.
Jak se nám to mohlo stát? Kde vznikl problém? Ten existoval hned na začátku. Jako zahradníci jsme byli rádi, že můžeme alespoň nějakou zeleň do
města dostat. Městští úředníci, aby alespoň minimálně snížili brutalitu obrovských parkovišť u obchodních center, prosadili osázení těchto ploch velkými
stromy. V té době však nikdo neměl sílu se dohadovat (a druhá strana to ani
nechtěla slyšet) o tom, jak má stanoviště vypadat, aby tam stromy prosperovaly déle než prvních pár let.
Pěkně to vyjádřil p. prof. Marek ve své přednášce na letošních Trendech,
kdy řekl: „Stromy nám ochlazují prostředí, ovšem jen za předpokladu, že mají
dostatek vody. Bez ní to nebude fungovat.“ Na základní pravidlo, že voda je
život, se jaksi zapomnělo. Stromy potřebují někde kořenit a mít dostatečný
prostor v půdě. Banální pravda, kterou jsme poněkud opomněli, podcenili.
Naštěstí se doba posunula a obyvatelé našich měst dnes už vědí, že živé zdravé stromy jsou nejen pěkné, ale i důležité pro kvalitu života ve městech, a nejen tam, a začínají se o stromy ve svém okolí zajímat.
To zvyšuje tlak na všechny hráče, kteří mají své zájmy ve veřejném prostoru.
Zadání pro zahradníky se pomalu proměňuje. Z původního: „Dejte tam něco,
co přežije,“ se mění na vstřícný dotaz: „Co je potřeba udělat, aby tam vše rostlo a fungovalo?“ To je důležitý posun. Pokud se máme dostat dále, musíme
investorům, stavařům, politikům, úředníkům začít zřetelně říkat, co strom ve
městě nezbytně potřebuje, aby fungoval tak, jak má. Musíme dojít
ke společnému konsensu s ostatními hráči ve veřejném prostoru.
Požadavky zeleně, a zejména stromů musí být na stejné úrovni
jako problémy ostatní. Potom je naděje, že se naše ulice, náměstí, města posunou do 21. století.
Jedním z velmi zdařilých technologických přístupů je koncept Modro-zelená infrastruktura, významný tím, že přináší první dobrá řešení a argumenty.
Při argumentaci přeji hodně sil a odborné zdatnosti.
Stanislav Flek
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Děkujeme za spolupráci
a přejeme vše dobré v příštím roce.
Tým Arboeko

SUCHOVZDORNÉ DŘEVINY DO MĚST
KULTIVARY TRNOVNÍKU AKÁTU II.
V minulém čísle jsem prezentoval část sortimentu pěstovaných trnovníků akátů
v našich školkách. Nyní přináším dokončení tohoto sortimentu.
Robinia pseudoacacia ‘Frisia‘ - atraktivní je zejména díky
žlutému zbarvení listů, které se v průběhu roku mění do
různých odstínů. V letním období listy nejsou poškozovány
slunečním úpalem. Kromě světlého zbarvení vyniká v době
květu. Bíle zbarvené květy se objevují v květnu a červnu.
Dorůstá 8-15 m na výšku a 5-10 m do šířky. Větve má světle
hnědé, s červenými trny. Stanoviště musí být teplé, slunné
a chráněné před větrem, protože se snadno láme. Nesnáší
místa s příliš mokrou půdou.
Robinia pseudoacacia ‘Rozynskiana‘ - zajímavý akát díky
svému vzhledu koruny. Dosahuje 8-15 m do výšky a 5-10 m
do šířky. Větve má nasazeny vodorovně od kmene a mírně
převisají. Listy jsou až 40 cm dlouhé a stromu dodávají velmi
jemný vzhled. V květnu a červnu upoutá pozornost bílými
květy. Odolává městskému prostředí i přísuškům. Dobře
roste na sušších místech s plným osluněním.
Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera‘ - malý kompaktně
rostoucí strom s pravidelnou hustě větvenou kulovitou
korunou. Může mít velikost 4-6 m. Je beztrnnou formou.
Nekvete a neplodí. Štěpuje se do korunky na základní druh
v určité výšce, kterou nelze dále zvýšit. Potřebuje dostatek
prostoru, aby koruna nebyla poškozována provozem. Dobře
snáší městské prostředí i letní přísušky. Při déletrvajícím
suchu mohou propadávat listy. V silně zásadité půdě se
může projevit chloróza listů.
Robinia pseudoacacia ‘Unifoliola‘ - kultivar s pravidelně
rostoucí korunou. Dorůstá 15-20 m do výšky a 8-10 m do
šířky. Typickým znakem je neobvyklý vzhled listů. Mají malý
počet lístků a koncový je výrazně větší. Nemá trny. Velmi
bohatě kvete bílými květy v květnu a červnu. Vyžaduje
plně osluněné stanoviště chráněné proti silným větrům
s propustnou sušší nebo mírně vlhkou půdou. Snáší dobře
letní přísušky, někdy však za cenu částečného propadu listů.
Má křehké dřevo, vítr ho může poškodit.
Robinia viscosa ‘Vik‘ - český kultivar, pravděpodobně od
pražského zahradníka Josefa Vika. Korunu má vzdušnou,
rozkladitou, s mírně převisajícími větvemi. Dosahuje výšky
6-15 m a šířky 6-10 m. Je zajímavý hlavně dlouhou dobou
kvetení a tmavě růžovými květy. Rozkvétá již koncem května
a kvetení ukončuje v září nebo až v říjnu. Někdy kvetení během
července přerušuje. Potřebuje slunné místo s propustnou
sušší půdou, neroste v zamokřených půdách. Snáší letní
přísušky. Při delším suchu mohou propadávat listy.
Zdeněk Málek

Mimo městských technických služeb, které se většinou v České republice starají o zeleň a zároveň vykonávají mnoho dalších služeb, existuje u větších měst
v Polsku Zarząd Zieleni Miejskej neboli tzv. ZZM. Jedná se o specializovaný úřad zřizovaný přímo městem,
jehož jedinou náplní je komplexní péče o městskou
zeleň. Jedná se o úřad s vlastním rozpočtem určeným
výhradně na zeleň. Jeho nedílnou součástí jsou i tzv.
Inspektoři, zaměstnanci, jejichž úkolem je mimo jiné
kontrolovat kvalitu dodávaného rostliného materiálu
před vlastní výsadbou do měst.
Adam Coufal

SLOVENSKÝ TRH
Pravdepodobne doteraz najnáročnejší rok sa nám
chýli ku koncu. Tohtoročnú sezónu sme odštartovali
v polovičke februára kompletizáciou a expedíciou objednávok z výstavy Evropa v Obříství 2019. Následne
sme na Slovensko expedovali niekoľko plne naložených nákladných áut týždenne. Nebyť letných štátnych sviatkov, ktoré výrazne komplikovali dopravcom
prácu, bol by to rok nepretržitých expedícií smerom
na Slovensko.
Zo všetkých strán je cítiť „prozelenú“ náladu. Záhradníci v posledných rokoch zažívajú najlepšie roky
biznisu. Realizujú sa vydarené projekty, projekty dlho
odkladané, ale aj projekty bezhlavé. Viackrát tento
rok sa mi stalo, že sa nelicitovalo o cene, ale dôležitým aspektom získania objednávky bola promptnosť
a dodanie materiálu v šibenične krátkom termíne.
Tak súkromní, ako aj verejní investori „pustili“ tento
rok na zeleň veľké množstvo financií. Zväčša však len
na nákup rastlinného materiálu a jeho vysadenie.
Ešte stále málokto z investorov zodpovedných za
projekty pozerá ďalej dopredu než rok od výsadby.
Investori neprikladajú váhu faktu, že v priebehu roku
spadne nedostatok rovnomerných atmosferických
zrážok, a opomínajú v rozpočtoch zaistiť financie na
kvalitnú údržbu po dobu minimálne štyroch rokov od
výsadby. Následne skúšajú postúpiť zodpovednosť za
vyhynuté rastliny na realizátorov a dodávateľov, často
rok a pol až dva roky od vysadenia, bez toho, aby si
u realizátora objednali starostlivosť o čerstvo zrealizované dielo.
Stojme si za svojou kvalitne odvedenou prácou,
nenechávajme sa tlačiť do obdobných krajností! Apelujme na investorov, aby na údržbu a starostlivosť
o zrealizované výsadby mysleli už pri tvorbe ich projektov. Aby si na túto prácu najímali rokmi preverené
profesionálne záhradnícke firmy. Len vtedy môžu požadovať následné dodržanie záručných lehôt za zrealizované záhradnícke dielo. Dobe, keď stačilo stromy
či kry vysadiť a ukotviť, už odzvonilo.
Ďakujem vám za tohtoročnú spoluprácu, teším sa
na stretnutia a obchody v roku 2020.
S pozdravom, Ondrej Hanko

ŠKODÍ VČELÁM LÍPY STŘÍBRNÉ?
Lípa stříbrná (Tilia tomentosa) je přírodním druhem, který má svou domovinu v jihovýchodní
Evropě. Je to rychle rostoucí strom. Vyhovují mu
slunná teplejší stanoviště se sušší či mírně vlhkou
půdou. Snáší znečištěné prostředí, proto je vhodný pro výsadbu do měst.
Ale není rok, aby se v hromadných sdělovacích
prostředcích neobjevily záběry mrtvolek čmeláků
nebo včel a slova o lípách zabijácích. Vždy jsem takové zprávy pokládal za přehnané, ale protože i já
jsem nacházel mrtvé čmeláky a včely pod lípami
stříbrnými, i když nikdy ne v takovém množství, jak
bylo v médiích uváděno, kladl jsem si otázky, které
mi však nikdo z odborníků nedokázal zodpovědět.
Například: Jestliže je lípa stříbrná přírodním druhem, jak to, že nefunguje přírodní výběr a čmeláci
a včely se nechávají lipami zabíjet?
Proto mě zaujal článek v Biology Letters „Zabíjejí lípy včely?“ (Koch, Stevenson 2017). Oba vědci
zjistili, že ačkoli je tento jev pozorován již dlouhou
dobu, nejsou v literatuře popsány žádné vědecké
experimenty k tomuto problému. Rozhodli se proto vědecky prozkoumat uváděné hypotézy úhynu
čmeláků a včel pod těmito stromy a podrobně se
možnými příčinami zabývali.
Prozkoumána byla varianta přítomnosti přirozeně se vyskytujících toxických látek v nektaru.
Přítomnost takových látek, zejména cukru manózy, však nebyla zjištěna.
Další možností bylo ošetření stromu pro včely
jedovatým chemickým přípravkem. Ošetření takovým přípravkem by snadno vysvětlilo úhyn, ale
běžně se stromy ve městech neošetřují, a přesto
se pod těmito stromy nacházeli uhynulí jedinci.

Zajímavá je hypotéza „hladovění“. Květy lip na
konci kvetení produkují již poměrně málo nektaru, takže hmyzu, který přiletí, se nedostává potřebné množství potravy a energie. Tato hypotéza
by mohla vysvětlit celý jev a také objasnit, proč se
pod stromy nacházejí mnohem více uhynulí čmeláci než včely. Včely totiž mají možnost doplnit
energii ze zdrojů v úlu.
Vědci se také zamysleli nad tím, proč čmeláci a včely létají na stromy, které jim neposkytují
téměř žádný nektar. Obecně květy rostlin vylučují látky, které hmyz přitahují. Květy lípy stříbrné
navíc obsahují kofein, který čmeláky a včely láká,
aby se na strom znovu vrátili, aniž by ale dostali
odpovídající odměnu, a tak mohou následně hladovět.
Vědci závěrem konstatují, že neexistují dostatečné důkazy o toxicitě nektaru a pylu lípy stříbrné. Jako nejpravděpodobnější příčinu úhynu uvádějí vyhladovění v důsledku nedostatku nektaru.
Obecně lze říci, že lípy stříbrné včelám a dalšímu hmyzu neškodí. Ve městech je však poměrně
chudé zastoupení rostlin prospěšných pro včely
a čmeláky, proto někdy může dojít k většímu úhynu hmyzu přímo pod stromy. Zlepšení situace by
mohlo přinést zajištění dalších dostupných zdrojů
nektaru pro včely a čmeláky v době kvetení lípy
stříbrné.
Zdroj: H. Koch, P.C. Stevenson: Do linden trees kill bees? Reviewing the causes of bee deaths
on silver linden (Tilia tomentosa), Biology Letters,
Londýn, 2017

CO DĚLÁME V NAŠICH
ŠKOLKÁCH

Výběr a označení stromu zákazníkovi

Vykopání stromu dobývacím strojem

Stažení drátěného koše

Zdeněk Málek

ARBOEKO POMÁHÁ
Asi nikomu z Vás nepřijde zvláštní, že ARBOEKO
podporuje řadu zajímavých myšlenek měst, obcí,
spolků a neziskových organizacích v České republice, jmenujme např. Stromy svobody.
Na začátku ledna tohoto roku jsme ale přijali zvláštní výzvu. Navázali jsme novou spolupráci
s nadací Malý Noe, která v roce 2014 vybudovala
a uvedla do provozu sirotčinec v zambijském Mongu. V roli partnera jsme se rozhodli spolupracovat
na osvětě věnované významu stromů a zeleně v Africe. Společně s nadšenými dětmi ze sirotčince jsme
založili malou školku a stínoviště pro sazenice.
Nebylo pro nás žádných překvapením, že
všechny děti věděly, jak moc jsou stromy - pro
ně zvláště - důležité. O to větší měly radost, když
jsme společně s jejich vychovateli zbudovali malé
stínoviště a ukázali jim, jak udělat výsevy, přesadit
sazenice a pečovat o ně. Z vlastních zkušeností,
které jsme za roky mého působení v Africe nasbírali, víme, že nejdůležitější je motivace a převzetí
zodpovědnosti. Myslíme si, že děti z Malého Noe
mají motivaci pořádnou. Pokud si totiž dokáží sazenice napěstovat a postarat se o ně, tak jak jsme
je to učili, hodláme jim v další etapě spolupráce
pomoci s výstavbou dětského hřiště, kde si svoje vlastnoručně vypěstované stromky vysadí.
Takže nám i dětem z Malého Noe držte pěsti!

Nakládání stromu

OBŘÍSTVÍ

SMRŽICE

Kopání prostokořenných stromů

Kopání balových stromů

Martin Danzer

Plody naší práce

CHOROBY A ŠKŮDCI DŘEVIN

Vážení kolegové, společně s odborníky Mendelovi univerzity v Brně pro vás připravujeme miniseriál
o chorobách a škůdcích dřevin se kterými se potkáváme ve výsadbách.

RZI NA OKRASNÝCH DŘEVINÁCH
Rzi u dřevin jsou poměrně obsáhlou a velmi pestrou skupinou
hub z hlediska hostitelského. Patří mezi tzv. stopkovýtrusé houby
(Basidiomycetes). Jsou to biotrofní parazité, kteří jsou nutričně závislí
na metabolismu živého hostitele. Z těchto důvodů hostitelské dřeviny
napadené rzí neodumírají, ale často je u nich jejich přítomností
vyvolána hypertrofie (zvětšení buněk), doprovázena tvorbou rakovin,
zduřenin, výronů pryskyřice nebo hyperplazie (tvorba nádorů nebo
čarověníků). U některých dochází jen k narůstání specifických útvarů –
ložisek výtrusů na jehličí a na listech, ty ani neopadávají a asimilují dále.
K jejich opadu dochází až na konci vegetace.
U většiny druhů rzí vyskytujících se na dřevinách se v jejich
životním cyklu uplatňuje střídání hostitelů. Potřebují kolonizovat
dvě rodově rozdílné dřeviny anebo střídají dřevinu a bylinu. Pokud
nejsou v blízkosti tito dva hostitelé, jejich životní cyklus nemůže
proběhnout. Tato vlastnost se využívá při ochranných doporučeních
hlavně ve školkařské praxi, kdy se jeden hostitel z okolí pěstebních
ploch cíleně odstraňuje. Na druhou stranu právě z těchto důvodů je
v přirozených podmínkách velmi obtížné do jejich bionomie účelně
zasáhnout a omezit jejich výskyt. Jak uvádí literatura, účinnost opatření
o dodržování přesné izolační vzdálenosti v řádech desítek až stovek
metrů hostitelů od sebe navzájem se nepodařilo prokázat. Důležitým
determinačním znakem je, že mohou mít až pět druhů výtrusů, které
jsou svou zralostí velmi specifické pro určité roční období.
Z řad veřejnosti je v současnosti nejvíce dotazovaná rez hrušňová
(Gymnosporangium sabinae), kde hostitelem jsou jalovec obecný
(Juniperus communis) a jalovec chvojka klášterská (J. sabina), a to
včetně většiny jejich kultivarů. Druhým hostitelem jsou hrušně (Pyrus
spp.). Mycelium se na větvičkách jalovce rozrůstá pod kůrou a vznikají
tak zduřeniny, ve kterých jsou založena telia, což jsou ložiska zimních
výtrusů. Telia na jaře prorůstají v nápadné rosolovité žlutooranžové
útvary, z nichž se uvolňují spory infikující hrušně. K prosychání
napadených větví jalovců dochází až po dlouhé době kolonizace, na
jalovcích zpočátku není žádné poškození znát. Zato symptomy na
listech, řapících a někdy i plodech hrušní jsou velmi nápadné. Nejprve
se začátkem léta objevují drobné světle žluté až oranžové skvrny na
líci čepele listů a později se formují do nápadných růžkatých útvarů
na rubové straně listů. Listy předčasně neopadávají, ale přírůst
dřevin a jejich plodnost je ovlivněna. U hrušní se doporučuje ochrana
fungicidy, a to před kvetením a pak opakovaně asi po dvou týdnech
stejnými přípravky jako proti strupovitosti.

Další poměrně častou je rez vejmutovková (Cronatium ribicola) nebo
také sloupečková rzivost rybízu podle druhého hostitele, kterým je
meruzalka, rybíz, angrešt (Ribes spp.). Hostitelské borovice mají 5
jehlic ve svazečku, kromě borovice vejmutovky (Pinus strobus) je to b.
pohorská (P. monticola), b. limba (P. cembra) a b. ohebná (P. flexilis).
Počátky vzniku infekce jsou snadno přehlédnutelné. Zimní výtrusy po
vyklíčení do borovice prorůstají přes průduchy jehlic a v praxi to vypadá
tak, že najednou na jedné větvi začne žloutnout, reznout, až postupně
usychat jehličí a na kmeni v místě vyrůstání větve kůra zduří a silně
smolí. V dubnu až květnu bychom zde našli oranžové aecie, z kterých
se uvolňují spory a infikují listy meruzalky nebo rybízu. V podstatě
obdobný cyklus má i rez borová (Cronartium flaccidum), která se týká
borovic mající dvě jehlice ve svazku, jako např.: b. černá (P. nigra), b.
lesní (P. sylvestris). Mezihostitelem jsou byliny, např.: hořec (Gentiana),
tolita (Vincetoxicum), pivoňka (Paeonia) a další. Jako prevence šíření
u výše popsaných druhů se často uvádí odstranění napadených částí
borovic, což je většinou málo účinné. Pokud mycelium rzi prorůstá
hostitelem a právě kmenem, jsou tato opatření krátkodobá. Na druhou
stranu dřeviny poměrně dlouho infekci odolávají a snaží se přirůstat.
U listnáčů se každoročně koncem léta zvyšuje výskyt rzí, které
se projevují hlavně změnou zbarvení listů, jako např.: u vrb rez
Melampsora epitea, mezihostitelem je dříšťál (Euonymus), meruzalka
(Ribes) a modřín (Larix), dále rez na listech břízy a olše Melampsoridium
betulinum, druhým hostitelem jsou modříny (Larix spp.). Velmi
zajímavým hostitelem rzí jsou topoly, kde se setkáváme s více rody
a jejich identifikace vyžaduje mikroskopické zpracování. Lokálně
byl zaznamenán v posledních letech vyšší výskyt rzi (Cumminsiella
mirabilissima) na mahonii, kdy koncem jara jsou listy pokryté ložisky
výtrusů v červenooranžových skvrnách.
Pro praktickou ochranu se u druhů, které přezimují na opadlém
listí, doporučuje jeho odstranění. Preventivní ochrana fungicidy na
počátku vegetace je sice možná, ale aplikace mohou jen částečně
omezit výskyt pouze v aktuální sezoně a zasáhneme tak pouze jen
jednoho hostitele. U jehličnanů se chemická ochrana nedoporučuje,
přistupuje se k odstranění napadených částí. V současnosti je lépe
hledat možnosti, jak se vyhnout výsadbě potenciálních hostitelů, a to
výběrem nenáchylných druhů a kultivarů. Nebo se doporučuje vyhnout
se jejich kombinacím na stanovišti už při konkrétních výsadbách.

Přezimující telia na větvičkách jalovce u rzi
hrušňové

Rosolovitá telia na jaře na jalovci u rzi hrušňové

Symptomy rzi hrušňové na listech hrušně

Primární symptomy rzi vejmutovkové na
borovici vejmutovce

Rez vejmutovková jarní aecie na větvi borovice
vejmutovky

Sloupečkovité uredie na rubu listu pivoňky
u rzi borové

Symptomy rzi Melampsora na listech vrby

Symptomy rzi Cumminsiella mirabilissima na
listech mahonie

Dagmar Palovčíková

Pokud si nepřejete zasílat Arboeko bulletin, prosíme o zaslání informace na: bulletin@arboeko.com, a do předmětu napište: NEPOSÍLAT

SORTIMENT MERUNĚK A BROSKVONÍ
Meruňka ’BERGERON’
Pozdní francouzská odrůda se středně bujným růstem.
Plody kulovitě oválné, střední až velké, oranžově žluté
s červeným tečkovaným líčkem. Dužnina sytě oranžová, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá, sladká, dobře
odlučitelná od pecky, plody nejsou náchylné k přezrávání. Odolnost k napadení moniliózou nízká až střední,
mrazu dobře odolná. Stanoviště slunné, s živnými propustnými půdami.
Sklizeň: 23. 7. – 7. 8.
Meruňka ’HARCOT’
Kanadská raná odrůda. Růst středně bujný. Plod tmavě
oranžový s červeným líčkem na osluněné straně. Dužnina tmavě oranžová, pevná, středně šťavnatá, sladká,
aromatická, velmi dobrá, mírně ulpívá na pecce. Odrůda náchylná vůči praskání plodů. Středně odolná proti
houbovým chorobám. Mrazu dobře odolná, kvete později. Vhodná i do okrajových poloh na chráněná místa.
Půdy lehké, propustné, živné.
Sklizeň: 8. – 23. 7.
Meruňka ’HARGRAND’
Středně pozdní velkoplodá kanadská odrůda meruňky
se středně bujným růstem. Barva plodu světle oranžová s červeným líčkem. Dužnina světle oranžová, pevná,
šťavnatá, mírně aromatická, sladká, dobře odlučitelná od pecky. Houbovými chorobami netrpí, odolná
k praskání plodů. Mrazu dobře odolná. Vhodná i do
okrajových chráněných oblastí.
Sklizeň: 20. – 30. 7.
Meruňka ’HAROGEM’
Kanadská pozdní odrůda. Růst středně silný, v plodnosti slabší. Dužnina tmavě oranžová, pevná, mírně
šťavnatá, sladká, dobré chuti, pecka dobře odlučitelná.
Plod střední velikosti, lesklý, tmavě oranžový s tmavě
červeným líčkem na většině povrchu a hrbolky. Velmi
dobře odolná mrazům a monilióze. Netrpí praskáním
plodů. Stanoviště s kvalitní živnou půdou a vláhou.
Sklizeň: 30. 7. – 7. 8.
Meruňka ’LESKORA’
Velmi raná odrůda vyselektována v ČR z několikanásobných kříženců. Z počátku je růst bujný, později
v plodnosti slábne. Plod je středně velký, srdčitého
tvaru, oranžový s menším červeným líčkem. Dužnina
oranžová, středně pevná, středně šťavnatá, aromatická, sladká. Dobře odolná k mrazům, k monilióze středně odolná. Květy jsou k mrazu odolnější než u odrůdy
‚Velkopavlovická‘. Půdy živné, vlahé ale propustné.
Sklizeň: 26. 6. – 11. 7.
Meruňka ’VELKOPAVLOVICKÁ’
Stará česká odrůda s bujným růstem. Plod sytě oranžový s nevýrazným líčkem. Dužnina sytě oranžová,
pevná, později rozplývavá, šťavnatá, velmi aromatické
a sladké chuti, snadno oddělitelná od pecky. Proti houbovým chorobám je středně odolná. V květu k mrazu
málo odolná, ve dřevě dostatečně. Není náchylná na
klejotok, moniliózu ani na mrtvici, praskáním plodů netrpí. Vhodná jsou teplá chráněná stanoviště s živnou
lehčí půdou.
Sklizeň: 20. – 25. 7.

Broskvoň ’CATHERINA’
Polopozdní odrůda tvrdky pocházející z USA. Růst
středně bujný až bujný. Plod středně velký, kulatý, žlutooranžový, někdy s červeným pruhovaným líčkem.
Dužnina oranžová, sladká, tvrdá, pevná, špatně oddělitelná od pecky, slupka tlustá, středně plstnatá. Odolnost proti kadeřavosti je střední, proti mrazu velmi
odolná. Půdy hlinité, živné s vláhou.
Sklizeň: 12. – 17. 8.
Broskvoň ’FAVORITA MORETTINI‘’
Italská raná odrůda broskvoně se středně bujným
růstem. Plod středně velký, kulovitý, žlutý, téměř celý
překrytý červeným líčkem. Dužnina žlutooranžová,
měkká, šťavnatá, aromatická, výborné chuti, špatně
oddělitelná od pecky, slupka je tenká, středně plstnatá.
Není náchylná na předčasný opad plodů. Odolná vůči
kadeřavosti a mrazu. Vhodná i do okrajových oblastí.
Sklizeň: 20. – 25. 7.
Broskvoň ’MODŘINKA’
Česká polopozdní odrůda se středně bujným růstem.
Kříženec odrůd ‚Halehaven‘ a ‚Cresthaven‘. Plod středně velký až velký, podlouhlý, žluté barvy s červeným
líčkem na většině povrchu, slupka středně tlustá, málo
plstnatá. Dužnina žlutooranžová, středně pevná, bez
vláken, sladká, aromatická, chutná, dobře oddělitelná od pecky. Odolnost proti kadeřavosti a mrazům je
střední. Vhodná i do chráněných okrajových pěstitelských oblastí.
Sklizeň: 12. – 17. 8.
Broskvoň ’REDHAVEN’
Poloraná odrůda z USA. Růst středně bujný až bujný.
Kříženec odrůd ‚Halehaven‘ a ‚Kalhaven‘. Plod středně
velký, kulovitý, žlutý, téměř celý překrytý červeným
líčkem. Slupka je středně tlustá, jemně plstnatá, loupatelná. Dužnina žlutá, u pecky načervenalá, pevná,
šťavnatá, sladká, aromatická, dobré chuti, pecka dobře
oddělitelná v plné zralosti. Odolnost proti kadeřavosti
střední, proti mrazům velmi dobrá. Vhodná i do okrajových oblastí.
Sklizeň: 5. – 10. 8.

SORTIMENT TŘEŠNÍ ARBOEKO
Třešeň ’BURLAT’
Středně bujně až velmi bujně rostoucí polochrupka. Nalezena
jako semenáč ve Francii. Plod je velký, srdčitý, barva je tmavě červená až hnědočervená, dužnina červená, středně tuhá
a velmi šťavnatá, aromatická a sladká chuť. Odrůda náchylná
k praskání plodů při deštích. Středně odolná k mrazům, nebývá
napadána vrtulí třešňovou, květy mohou být poškozeny pozdními jarními mrazíky, je náchylná k monilióze plodů. Vhodná
do teplých a středních poloh s lehkou sušší i vlhčí propustnou
půdou bohatou na vápník.
Cizosprašná – opylovači – odrůdy ’Karešova’, ’Kaštánka’, ’Van’
Zralost: 2. třešňový týden (2. týden v červnu)
Třešeň ’DÖNISSENOVA’
Bujně rostoucí odrůda třešně polochrupky. Plod středně velký
žluté barvy, s nevýrazným červeným líčkem na osluněné straně.
Dužnina žlutá, tužší, šťavnatá, sladká, někdy mírně nahořklá.
Plody nejsou odolné vůči praskání. Velmi odolná proti mrazům
i v květu, moniliózou netrpí, bývá napadána vrtulí třešňovou.
Vhodná do nižších teplých i vyšších poloh s propustnou půdou.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Hedelfingenská’
Zralost: 6. třešňový týden (2. týden v červenci)
Třešeň ’HEDELFINGENSKÁ’
Německá odrůda chrupky nalezena jako semenáč. Růst bujný,
v plodnosti středně bujný. Plod velký, protáhlého tvaru, hnědočervený až nafialovělý. Dužnina hnědočervená, chruplavá,
šťavnatá, aromatická, sladká, výborné chuti. Vůči mrazu dobře
odolná, květy mohou být poškozeny pozdními jarními mrazíky,
netrpí moniliózou plodů. Vhodná je ochrana proti vrtuli třešňové, plody citlivé na praskání. Výsadba do teplých a středně
teplých pěstitelských oblastí. Vhodné stanoviště je se sušší propustnou vápenitou půdou.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Granát’, ’Kordia’, ’Těchlovan’
Zralost: 6. třešňový týden (2. týden v červenci)
Třešeň ’KAREŠOVA’
Česká odrůda srdcovky s bujným růstem, který s plodností
slábne. Plod je středně velký, srdčitý, lesklý, tmavě červené barvy. Dužnina tmavě červená, měkčí, sladká, aromatická, velmi
šťavnatá, dobré chuti. Proti mrazu je dosti odolná, květy středě
odolné k pozdním jarním mrazíkům, středně náchylná k monilióze plodů, není napadána vrtulí třešňovou. Při deštích plody
náchylné k praskání. Vhodná do všech pěstitelských oblastí
s lehčí vlhkou půdou bohatou na vápník.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Burlat’, ’Kaštánka’, ’Napoleonova’, ’Rivan’
Zralost: 2. třešňový týden (2. týden v červnu)
Třešeň ’EARLY RIVERS’ (’KAŠTÁNKA’)
Anglická odrůda srdcovky. Růst bujný, později středně bujný.
Plody středně velké až menší, kulovitého tvaru, s tmavě červenou lesklou slupkou, jsou odolné proti pukání a vydrží dlouho na stromě. Dužnina tmavočervená, měkká, jemná, sladká,
aromatická, dobré chuti. Odrůda vysoce odolná proti mrazům
a ani květy nebývají poškozovány pozdními jarními mrazíky.
Odolná vůči monilióze, není napadána vrtulí třešňovou. Vhodná do všech oblastí s lehkými, ale vlhčími půdami.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Burlat’,’Karešova’,’Napoleonova’, ’Rivan’
Zralost: 2. třešňový týden (2. týden v červnu)
Třešeň ’KORDIA‘
Česká odrůda pozdní chrupky s bujným, později středně bujným
růstem. Plod tmavě červený, velký, srdčitý. Dužnina karmínově
červená, tuhá, středně šťavnatá, sladká, aromatická, velmi dobré chuti. Proti mrazu odolná, květy jsou velmi choulostivé na
pozdní jarní mrazíky, napadána vrtulí třešňovou, na moniliózu
středně náchylná, plody odolné proti praskání za deště. Vhodná
do teplejších chráněných poloh s vlhčí propustnou půdou.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Hedelfingenská’, ’Van’
Zralost: 6. třešňový týden (2. týden v červenci)

Třešeň ’LAPINS’
Samosprašná pozdní chrupka. Růst je středně bujný. Plod velký, tmavě červený, s lesklou slupkou. Dužnina červená, tuhá,
sladká, středně šťavnatá, aromatická. Odrůda je středně odolná k mrazům, květy citlivé na pozdní jarní mrazíky, k monilióze
středně náchylná. Plody středně odolné vůči praskání při dešti.
Stanoviště je vhodné v nižších až středních polohách s kvalitní
vlhčí, ale propustnou půdou.
Zralost: 6. a 7. třešňový týden (2. – 3. týden v červenci)
Třešeň ’NAPOLEONOVA’
Odrůda německé chrupky nalezena jako náhodný semenáč.
Růst je z počátku bujný, později středně bujný. Plod je středně velký až velký, nepravidelně kulovitého tvaru, světle žluté
barvy s červeným mramorováním na většině povrchu, slupka
je lesklá. Dužninu má světle žlutou s červenými žilkami, tuhou,
sladkou, mírně aromatickou, středně šťavnatou. Odrůda velmi
odolná vůči mrazům, květy středně náchylné k pozdním jarním
mrazíkům. Po deštích plody pukají, jsou napadány moniliózou.
Odrůda hojně napadána vrtulí třešňovou. Vhodná do teplých
a středně teplých poloh s propustnou půdou.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Karešova’, ’Stella’, ’Van’, ’Vanda’
Zralost: 5. a 6. třešňový týden (1. – 2. týden v červenci)
Třešeň ’RIVAN’
Raná srdcovka vyšlechtěná ve Švédsku z odrůd ´Kaštánka´
x ´Van´. Růst je bujný, později v plodnosti středně bujný. Plod
tmavě červený s lesklou slupkou, středně velký, srdčitého
tvaru. Dužnina tmavě červená, měkká, šťavnatá, aromatická,
sladká, výborné chuti. Proti mrazu stromy velmi odolné, květy nebývají poškozovány pozdními jarními mrazíky. Moniliózou
trpí vzácně, není napadána vrtulí třešňovou, není ani náchylná
na praskání plodů. Odrůda je vhodná i do nepříznivých oblastí
s propustnou, vlhkou půdou bohatou na vápník.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Burlat’, ’Karešova’
Zralost: 1. třešňový týden (1. týden v červnu)
Třešeň ’STELLA’
Samosprašná kanadská odrůda pozdní chrupky. Růst je středně bujný až slabý. Plod velký, červené až tmavě červené barvy.
Dužninu má červenou, pevnou, sladkou, aromatickou a šťavnatou. K praskání plodů je středně náchylná. K mrazu je dosti
odolná, napadána vrtulí třešňovou, středně náchylná k monilióze. Vhodná do chráněných nižších a středních poloh s vlhčí
propustnou půdou.
Samosprašná, je dobrý opylovač.
Zralost: 5. a 6. třešňový týden (1. – 2. týden v červenci)
Třešeň ’SUMMIT’
Kanadská chrupka vzniklá křížením odrůd ´Sam´ x ´Van. Růst je
bujný. Plod široce srdčitý, velký až velmi velký, světle červené
barvy. Dužnina červenorůžová, pevná, šťavnatá, aromatická,
sladká, výborné chuti. Odolnost k mrazu je velmi dobrá, náchylná na moniliózu, napadána vrtulí třešňovou. Netrpí praskáním
plodů. Na stanoviště není náročná, pěstování ve všech pěstitelských oblastech s propustnou vlhčí půdou bohatou na vápník.
Cizosprašná - opylovači – odrůdy ’Hedelfingenská’, ’Kordia’,
’Lapins’, ’Van’
Zralost: 6. třešňový týden (2. týden v červenci)
Třešeň ’VAN’
Kanadská odrůda třešně chrupky. Růst je středně silný, později
slábne. Velmi velký plod kaštanovitého tvaru, tmavě červené
barvy. Dužninu má tmavě červenou, pevnou, sladkou, aromatickou, velmi šťavnatou, výborné chuti. Ve vlhkých obdobích
bývá napadána moniliózou a plody snadno při deštích praskají.
Stromy jsou náchylné na klejotok. Silně napadána vrtulí třešňovou. K mrazu je středně odolná, taktéž i květy jsou středně odolné k pozdním jarním mrazíkům. Stanoviště je vhodné
v nižších teplejších polohách se sušší půdou.
Cizosprašná - opylovači - odrůdy ’Kordia’, ’Napoleonova’
Zralost: 5. a 6. třešňový týden (1. – 2. týden v červenci)

