Školky Litomyšl, spol. s r. o.,
T. G. Masaryka 506, Litomyšl 570 01

Pěstování vřesů, vřesovců a ostatních vřesovištních rostlin
Vřesovištní rostliny v přírodě nalezneme na různých stanovištích. Většinou
tvoří podrost vyšších stromů a keřů, některé vyžadují sluneční polohu, některé stín, ale
všechny mají stejné nároky na kyselé půdní prostředí.
Volba stanoviště:
-

Calluna – vyžaduje sušší písčitou půdu a slunné stanoviště
Erica – vyžaduje slunné stanoviště a bohatou zeminu vylehčenou pískem
Substrát – všem vřesovištním rostlinám vyhovuje kyselý substrát (pH 4,5 – 5,5).
Zeminu vylehčíme pískem, přidáme: rašelinu (můžeme ji nahradit borovou
hrabankou, ve které se rostlinám daří nejlépe), kompost.

Výsadba:
Rostliny vysazujeme na jaře, pokud jsou kontejnerované, vysazovat je
můžeme během celého vegetačního období. Před výsadbou bal namočíme do vody,
aby se nasákl a nepřišel do země suchý. Rostlinu vsadíme, zahrneme vrstvou
substrátu, opatrně ušlápneme a zalijeme.
Rostliny nevysazujeme jednotlivě, ale upravíme vždy záhon pro celou
skupinu (vytvoříme vřesoviště, tím získáme dobré podmínky pro růst rostlin).
Ošetřování v dalších letech pěstování:
- Zálivka – stálá přiměřená zálivka v době vegetace u všech druhů jako je Erica,
Calluna a další. Velmi důležitá je zálivka před zimou.
- Přihnojování – důležité u všech druhů vřesovištních rostlin. Používáme plná
hnojiva bez obsahu vápníku, dobře vyzrálý kompost apod.
- Stříhání a řez rostlin – u rodu Calluna a Erica
- Calluna – vřesy seřezáváme buď po odkvětu, nebo brzy na jaře – v březnu až
dubnu (kvůli namrznutí).
- Erica – seřezáváme ihned po odkvětu

-

Zimní přikrývka- Zimní přikrývku vyžadují téměř všechny druhy vřesovců
(Eric) (méně odolné jsou pestrolisté kultivary). Rostliny je vhodné zamulčovat
zeminou, nebo rašelinou (zvláště mladé rostliny), aby se mrazem rostliny
nepovytáhly a neponičily si kořeny.
U ostatních vřesovištních rostlin je potřebná zimní přikrývka zejména u těchto
rostlin: - Daboecia
- Gaultheria – všechny druhy
- Pieris

Ostatní vřesovištní rostliny vhodné:

Do polostínu

Na slunečné stanoviště

-

-

-

Andromeda (na slunce, jen pokud
má dostatek vláhy)
Enkianthus
Cassiope
Gaultheria
Kalmia
Ledum (rašelinatá až bahnitá půda)
Leucothoe

Arctostaphylos
Bruckenthalia
Daboecia
Vaccinium

Školky Litomyšl Vám přejí hodně zahradnických úspěchů při
pěstování vřesovištních rostlin
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