Stručný návod pro prodejce vřesů

Pokud si pro rostliny jedete sami, pro přepravu si vezměte vhodnou velikost přepravek, zejména co
se týče výšky. Velmi nevhodné jsou nízké černé trvalkové bedny. Řada odběratelů sice tvrdí, že vřesy
"to dají", ale jakékoli mačkání a drcení mezi bednami se na rostlinách projeví.
Rostliny expedované v přepravkách nebo na CC vozíkách je bezpodmínečně nutné co nejdříve,
nejlépe okamžitě, po dodání povolit. V žádném případě není možné takto skladovat rostliny po
několik dnů. V ideálním případě by se rostliny na prodejní ploše neměly příliš dotýkat.
Na prodejně rostliny umístěte pokud možno na plné slunce. Jestliže budou umístěny i jen v
částečném stínu, případně pod umělým světlem, nikdy nebudou plně vybarveny a rostliny ztratí na
své atraktivitě. Zejména kultivary s oranžovým olistěním barvící se na podzim do výrazné oranžové
budou jen světle zelené, nažloutlé – pro zákazníka neatraktivní. Pro plné vybarvení květů je potřeba
přímé slunce!!!
Vřesy (a další vřesovištní rostliny) zaléváme podle potřeby (!!!) nejlépe ráno, aby rostliny co nejdříve
oschly. Pokud jsou rostliny umístěny na stolech se spodní zálivkou, pak zaléváme podle potřeby (!!!)
kdykoliv během dne. Pokud máte pod jednou závlahou různé druhy a velikosti rostlin, bude pro Vás
obtížné zalévat vše optimálně. Některé kultivary vřesů jsou až velmi citlivé na přemokření. Pokud
budeme volit mezi extrémy, pak je lepší sucho než mokro. Se suššími rostlinami ale pozor, aby nebyla
překročená určitá mez, kdy dojde k zaschnutí květů, které se pak přestanou vyvíjet, vybarvovat, a
rostlina je de facto znehodnocena pro prodej na efekt. Zhruba do 25. srpna když vřesy vadnou jsou
na první pohled vidět zvadlé vršky stonků, což je signál pro okamžitou zálivku. V pozdnějším období,
kdy vřesy přestávají růst a jsou již vyzrálé, stonky se již neohýbají a je nutné rostlinu vzít do ruky a
podívat se, jak moc je potřeba ji zalít. Zkušení zahradníci jsou schopny poznat potřebu zálivky, jakmile
vezmou rostlinu do ruky - je lehká. I při deštivém počasí kontrolujte, zda rostliny není potřeba zalít.
Pro zalití narostlých vřesů je kolikrát potřeba i 10 mm srážek, což je už slušný déšť.
Termín odběru volte každý podle svého uvážení. Pokud je potřebujete akorát kvetoucí pro zákazníky,
termín odběru volte zejména podle uvedeného začátku kvetení v tabulkách níže. Začátky kvetení se
mohou lišit ± týden a znamená to, že na rostlině se objevují první otevřené (vybarvené) květy. Ani
horké léto 2018 v podstatě vůbec neurychlilo začátek nakvetení vřesů. Termín kvetení je do značné
míry ovlivněn termínem stříhání a proto se snažíme, aby začátek kvetení byl co nejvíce posunut do
pozdnějšího léta. Nevolejte nám s tím, jestli už vřesy prodáváme. Vřesy Vám klidně prodáme týden
po nasázení, když je budete nutně potřebovat. Na aktuální stav rostlin budete upozorněny. Buďte
také opatrní v objednávání kultivarů se začátkem kvetením např. v 32. týdnu a s požadovaným
odběrem třeba až v 36. týdnu. Některé kultivary už mohou mít to nejlepší za sebou. Zvažte také,
nakolik je pro Vás výhodné odebrat celou Vaší objednávku najednou v předstihu a pak se ještě o ně
několik týdnů růstu starat. Jste schopni je vhodně hnojit a případně chemicky ošetřovat?

