Nabídka publikací VÚKOZ Průhonice
40,Obdržálek, J., Pinc, M. (1997): Vegetativní množení listnatých dřevin
V této metodice jsou zobecněny výsledky výzkumu a poznatky ze školkařské praxe
v oblasti technologie množení pěstitelsky a sadovnicky významných listnatých dřevin. Jsou
zde uvedeny způsoby přípravy matečných rostlin k jarním a letním odběrům řízků, termíny
sklizně řízků, typy řízků, jejich úprava, ošetření kořenovými stimulátory a podmínky
množárenského prostředí. V návaznosti na termíny množení jsou v metodice zobecněny
technologické postupy dopěstování a přezimování řízkovanců dřevin v podmínkách
skleníku, vysokého fóliového krytu a pařeništního záhonu. Součástí metodiky je i soubor
tabulek, který obsahuje všechny potřebné údaje pro řízkování listnatých stromů a keřů
včetně ovíjivých a pnoucích dřevin.
195,Baroš, A. a kol. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská
sídla. Certifilovaná metodika VÚKOZ, č. 3/2014-050
Cílem metodiky je dát jasný návod, jak na kterémkoliv území v České republice
nalézt doporučený sortiment dřevin (okrasných i ovocných) a bylin, který se skládá z
ekologicky, esteticky i historicky vhodných druhů a odrůd rostlin, které podpoří specifický
ráz a ducha místa vesnického prostoru. V metodice jsou uvedeny jednotlivé kroky, jak
dospět ke správnému výběru, tj. které faktory respektovat a dále využívat. Jasná definice
charakteristických znaků zeleně konkrétního vesnického prostoru je předpokladem pro
nalezení východisek pro jeho obnovu. Pouze tak je možné v maximální míře využít
unikátnost a lokální identitu daného regionu.
zdarma
Bulíř, P. (2013): Metodika oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti
Zpracovaná metodika představuje nový způsob oceňování okrasných rostlin na
trvalém stanovišti u nás, jenž je odlišný od dosavadních přístupů. Nechce být uzavřeným,
nýbrž otevřeným systémem, který bude dále zdokonalován na základě relevantních
výzkumných a praktických poznatků, tak jako je tomu v zahraničí, kde oceňovací metodika
vznikla a je používána.
zdarma
Bulíř, P. (2018): Oceňování okrasných rostlin na trvalém stanovišti. Aktualizované tabulky
2018
Tato publikace navazuje na tuto výše uvedenou metodiku, obsahuje však pouze
aktualizované směrné ceny sazenic rostlin a dílčích nákladů jednotlivých fází jejich
pěstování, platné pro rok 2018. Nevysvětluje principy oceňovací metody, používané
odborné pojmy, ani neuvádí pracovní postupy zjišťování a úpravy ceny rostlin či výpočtu
vzniklé škody při jejich zničení nebo poškození. V tomto směru je třeba se obrátit na výše
zmíněnou publikaci z roku 2014.
zdarma
Baroš A., Barošová I., Pešičková R. (2017): Smíšené trvalkové výsadby pro stinná a
polostinná stanoviště. Certifikovaná metodika
Tato publikace se zabývá smíšenými trvalkovými výsadbami do stínu a polostínu.
Veškeré uvedené informace jsou založeny na zkušenostech získaných z reálných výsadeb
na Dendrologické zahradě v Průhonicích a v areálu trvalkové školky Pereny v Hlavenci.
Publikace shrnuje důležité údaje pro pochopení všech aspektů ovlivňujících trvalkové
výsadby na stinném a polostinném stanovišti a věnuje se podrobněji zastínění plochy,
vláhovým poměrům v půdě, dřevinám a jejich kořenovému systému, půdním podmínkám,
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listovému opadu a dalším důležitým faktorům. Poměrně detailně je zde zmíněno také
plánování, zakládání a údržba těchto výsadeb. V poslední části knihy je uvedeno druhové
složení a procentuální zastoupení druhů v nejperspektivnějších vyzkoušených 10
trvalkových směsích.

Baroš, A., Barošová, I., Bulíř, P., Dostálek, J. (2016): Péče o bylinné patro v památkách
zahradního umění
Metodika komplexně zpracovává velkou část postupů při péči o bylinné patro
zejména v objektech památek zahradního umění. Metodika také shrnuje problematiku
památkové ochrany bylinného patra, ačkoliv pouze okrajově, přesto se tohoto tématu
dotýká s ohledem na její celkové zaměření. Dále metodika obsahuje základní přehled
použití bylin v historii v Evropě a na území v ČR, a to z důvodu doplnění a pochopení
problematiky managementu bylinného patra v památkách zahradního umění. Výše uvedené
pak doplňuje také ryze praktické srovnání finančních nároků na údržbu vybraných složek
bylinné vegetace.

zdarma

Ceny jsou včetně 10 % DPH.

Kontakt: E. Obdržálková, knihovna, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice; tel.: 296 528 335, fax 267 750 440,
e-mail: obdrzalkova@vukoz.cz
Chcete-li publikace poslat poštou, zašlete prosím na výše uvedenou adresu písemnou objednávku
(stačí e-mailem). Máte-li IČO (případně DIČ), uveďte je do objednávky. Uvádějte také, jste-li plátci
DPH. Publikace označené zdarma jsou zadarmo pouze při osobním odběru, jinak je posíláme na
dobírku za poštovné a balné.
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