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Libušínská lípa musí dolů

SPECIÁLNÍ tomograf odhalil poškození lípy. Zeleně je zdravá hmota, modře
dutina, žluto-červeně hniloba.
Zdroj: web města
Je poslední vzpomínkou na starý
Libušín. Vzrostlá lípa před panelovými domy v ulici Dolní. Proti ortelu skácet ji se vzedmula vlna nesouhlasu. Obyvatelé Libušína poslali
starostovi petici.
Město si vyžádalo dendrologický posudek stromu. Jak se ukázalo,
zapáskovaná plocha okolo velikána
není nadarmo. Arborista a stromolezec Daniel Stach strom za přihlížení
obyvatel důkladně vyšetřil metodou akustické tomografie a detailně
zhodnotil rozsah poškození stromu.
Sám také vylezl do koruny. Z vrchu
uviděl trhliny, způsobené selháním
tlakového větvení. Jak říká, dutina
v kmeni a hniloba by byla ještě řešitelným úkolem, byť drahým. Lípu
však odsoudila dřevokazná hou-

Zelenina z truhlíku

Vsaďte na chytré samozavlažování
a proměňte balkón v zahradu plnou dobrot.
Ne každý má zahradu, ale skoro každý může sklízet vlastní salát,
rajčata, ředkvičky či dokonce lilky.
Přesvědčte se, že můžete váš balkón
proměnit v rajskou zahradu. Na terase vám v truhlících porostou i papriky, okurky, cukety či dokonce hrášek. Pro ty, co vlastní balkón nemají,
máme tip – pěstujte zeleninu na
parapetu. Vybírat můžete z různých
druhů salátu, ale krásně vám vyroste
i jarní cibulka.
Česká společnost Plastia nabízí
samozavlažovací truhlíky v několika designech a velikostech. Díky
chytrému samozavlažovaní budete zalévat až 3x méně než jste zvyklí. Prostřednictvím speciálních
knotů, které propojují spodní nádobu s vodou s horní částí, si rostliny budou brát jen tolik vláhy, kolik
potřebují, stejně přirozeně jako v
přírodě – odspoda. Samozavlažovací
truhlíky jsou vybaveny i odtokovým
kanálem, kterým odteče přebytečná
voda. Tím nehrozí ani přemokření.
Uvidíte, že se vám zelenina za péči
odvděčí bohatou sklizní, která potěší
celou rodinu.
Pro pěstování na balkónech a terasách je ideální plastová nádoba. Je
lehká, takže se nepropadnete k sousedům, a mimo sezónu se dobře
skladuje. Mrkněte třeba na velko-

objemové truhlíky BERBERIS.
Největší z nich, BERBERIS TRIO,
pojme 3 x 18 litrů substrátu a celkem
27 litrů vody. S něčím takovým už
můžete bez potíží pěstovat i vysoká
tyčková rajčata s hlubokými kořeny,
stejně jako lilky, cukety či dokonce
menší odrůdy dýní! Navíc má odolná kolečka a madla. Přestože je naplněný truhlík pořádně těžký, manipulace s ním je hračka.
Silnou stránkou BERBERISU jsou
jeho doplňky. Každá nádoba má
jedinečný integrovaný systém pro
upevnění rostlin. I vysokým keřům
rajčat či lilkům tak zajistíte opravdu
stabilní oporu.
Nemáte na velkokapacitní truhlíky
prostor? Sáhněte po truhlíku BERBERIS dlouhém 60 nebo 80 cm.
Vybírat můžete z šesti různých odstínů, z nichž každý rozzáří váš parapet
či balkón.
Do truhlíku zasaďte saláty všeho
druhu, bylinky ale třeba i jahody či
menší zeleninu, např. převislá rajčata (např. odrůda Thumbling Tom
nebo zakrslá balkónová rajčata
(např. odrůda Vilma). Kombinovat můžete i bylinky. Berberis 60 i
80 má velkou zásobárnu vody s hladinoměrem a přepad vody. K truhlíku můžete dokoupit i praktické háky
pro upevnění na zábradlí.

ba dřevomor kořenový, která roky
v kořenech a kmeni žila nepozorována. Arborista nalezl plodnice, a to
už je špatné. Tak poškozený strom
může nečekaně v plném olistění
spadnout. Mnohdy jej vyživují už
jen vlásečnice.
Tato lípa má při své rozložitosti
pořádnou váhu. Obyvatelé Libušína při on-line besedě uspořádané městem s odborníkem uznali
jeho argumenty a chápou, že strom
nelze zachránit. Starosta Martin
Mrkos jim slíbil vysazení nového
vzrostlého stromu. Dle arboristy
však musí jít o odolný druh, protože dřevokazná houba z půdy jen
tak nezmizí. Záznam celé on-line
diskuze si lze vyslechnout na webu
města.
-lko-

