Školkařství

Odolné polské odrůdy rododendronů
Jedním z cílů při šlechtění rododendronů je získání bohatě
kvetoucího kultivaru s dobrým habitem a mrazuvzdorností.
Zejména odolnost vůči nízkým teplotám je často
rozhodujícím faktorem při výběru odrůd pro výsadbu
v oblastech s drsnými klimatickými podmínkami.
Jedním z největších polských školkařských závodů zabývajících se
produkcí a šlechtěním rododendronů je polská firma Ciepłucha, jež se
nachází ve městě Konstantynów
Łodzki nedaleko Łodźe. Školka se
specializuje na produkci vřesovištních rostlin. Zejména stálezelených
velkokvětých rododendronů, které
jsou zde zastoupeny ve stovce kultivarů a azalek. Ty jsou k dostání se
zakrslými rododendrony ve více než
60 odrůdách. Roční produkce těchto rostlin (převážně mladého rostlinného materiálu) přesahuje počet
jednoho milionu kusů. Na druhém
místě s roční produkcí 700 000 kusů
je produkce borůvek, které jsou nabízeny v deseti odrůdách.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, firma se nezabývá pouze produkcí
rododendronů, ale i jejich šlechtěním. Výsledkem více než dvanáctiletého šlechtitelského programu
zaměřeného mimo jiné na zvýšení
mrazuvzdornosti rostlin je osm
nových velkokvětých rododendro-

´Polka´

nů, které vynikají, kromě bohatého kvetení a dobrého habitu,
odolností vůči poklesu teplot až
do –30 °C. Tato odolnost byla získána především křížením s finskými odrůdami rododendronů, jež
vynikají vysokou mrazuvzdorností.
Pojďme si nově uvedené polské
odrůdy, které posouvají možnosti
pěstování těchto nejkrásněji na jaře
kvetoucích dřevin i do oblastí s drsnými klimatickými podmínkami,
stručně představit.

´Boleslav Chrobry´

´Polka´
(´Haaga´ x ´Kabaret´)
Kompaktní keř bujného růstu dosahuje v deseti letech velikost 1,8–2 m.
Listy jsou oválné, tmavě zelené,
matné, 12 cm dlouhé. Kuželovitá
květenství tvoří výrazně zvlněné růžovobílé květy s velkou nápadnou
vínově červenou kresbou. Bohatě
kvetoucí odrůda má částečnou tendenci k podzimnímu kvetení.

´Boleslav Chrobry´
(´Hellikii´ x ´Rasputin´)
Přestože tento kultivar má vytáhlejší
výhony, díky bohatému větvení si zachovává kompaktní habitus. Rychle
rostoucí odrůda dosahuje v deseti letech výšky 1,8–2,2 m. Podlouhlé mírně zvlněné světle zelené matné listy
jsou 12 cm dlouhé. Kultivar je ceněn
pro své bohaté kvetení. Nachově zbarvené květy uspořádané v kulovitém
květenství mají decentní hnědou kresbu. Ke slunci tolerantní odrůda.

´Kujawiak´
(´Hellikii´ x ´Cardinal´)
Kultivar patří do skupiny smirnowii-hybridů. Kompaktní keř dosahuje
v deseti letech velikosti 1,4–1,6 m.

´Kazimierz Odnowiciel´

´Kazimierz Odnowiciel´
(´Rasputin´ x ´Helsinki University´)
Z uvedených kultivarů patří ´Kazimierz Odnowiciel´ k nejsilněji
vzrůstné odrůdě srovnatelné například s ´Catawbiense Grandiflorum´.
Robustní keř s dlouhými výhony
a bohatým větvením dosahuje v deseti letech výšky 2–2,2 m. Podlouhlé

´Władysław Łokietek´
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Oválné 10 cm mladé listy mají
stříbřité odění, které postupem času zaniká.
Kulatá květenství se skládají z intenzivně vybarvených tmavě růžových
květů s hnědou kresbou. Ke slunci
tolerantní odrůda.
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´Kazimierz Wielki´

´Stefan Batory´

14 cm dlouhé zelené listy jsou nepatrně lesklé. Kulovité květenství tvoří
extrémně velké, do široka otevřené
růžové květy s téměř bílým středem
a velkou světle hnědou skvrnou.

straně. Keř je doslova obsypán kulovitým květenstvím světle růžových (po okraji zkadeřených) květů, které jsou směrem ke středu
světlejší.

´Władysław Łokietek´
(´Hellikii´ x ´Koichiro Wada´)
Odrůda ze skupiny yakushimanum-hybridů se vyznačuje kompaktním habitem. Pomalu rostoucí
odrůda dosahuje v deseti letech
výšky 0,9–1,1 m. Hustý keř kupolovitého tvaru je olistěn 10 cm dlouhými tmavě zelenými listy, se stříbřitě hnědým oděním na spodní

´Kazimierz Wielki´
(´Cardinal´ x ´Helsinki University´)
Kultivar středního růstu, který v deseti letech dorůstá do výšky 1,4–1,6
m, patří do skupiny brachycarpum-hybridů. Mírně podvinuté a zvlněné listy, 14 cm dlouhé, jsou tmavě
zelené barvy. Do široka otevřené
červené květy mají žlutohnědou
kresbu, jež dodává květenství vzne-
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´Jan III Sobieski´

šený vzhled. Ke slunci tolerantní
odrůda.
´Stefan Batory´
(´Helsinki University´ x ´Polarnacht´)
Kultivar středního vzrůstu dosahuje
v deseti letech výšky 1,4–1,6 m. Keř
kompaktního habitu je olistěn 12 cm
dlouhými listy sytě tmavě zelené barvy.
Kulatá květenství tvoří tmavě purpurové květy s výraznou hnědou kresbou.
´Jan III Sobieski´
(´Haaga´ x ´Torero´)
Kompaktní, spíše pomalu rostoucí odrůda dorůstá v deseti

letech výšky 1–1,2 m. Podlouhlé
mírně zvlněné a lesklé listy jsou
10 cm dlouhé, tmavě zelené
barvy. Nápadné květy neobvyklé amarantové barvy se žlutou
kresbou jsou uspořádány v kuželovitém květenství. Keř je dekorativní i svými světle zelenými
květními pupeny, které kontrastují s tmavým olistěním po zbytek vegetace.
Podle materiálů firmy Ciepłucha
zpracoval Arnošt Jílek
Foto archiv firmy Cieplucha
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