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Začátek doby kvetení

Taxon Asarum europaeum
Asarum europaeum
Asarum europaeum
L.
kopytník evropský
Asarum officinale Moench
Tatiana Kuťková (tat iana_ku_kov_@unknown.cz)
Druh
Aristolochiaceae

Biogeografické regiony

Holarkt ická květenná říše
Téměř celá Evropa (kromě nejjižnějších a nejsevernějších oblast í,
poněkud vzácnější i na západě kontinentu), západní Sibiř.

Zařazení

vlhké st inné listnaté lesy, výjimečně smrkové monokultury v
nižších polohách, podél potoků, v roklinách na vápencích a
bazických podkladech.
Trvalka stálezelená
Hemikryptofyt
Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

vytrvalá bylina
lodyha poléhavá až vystoupavá, chlupatá
stálezelené, čepel okrouhle ledvinitá, vzácně tupě srdčitá, (3,5-)
5,0 – 6,5 (-7) cm velká, kožovitá, na líci tmavě zelená, silně lesklá
až matná, na rubu světle zelená, přit iskle chlupatá nebo lysá
okvětí na cca 1cm dlouhé, chlupaté stopce, 10 – 20 mm dlouhé,
vně hnědavé, uvnitř fialové, cípy okvětí dovnitř zakřivené,
tobolka
semena s bílým masíčkem,
dlouhověká
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Březen

/taxon-authors/1
/ranks/26
/t/2627


Konec doby kvetení
Doba kvetení - poznámka

Faktor světla - polost ín
Faktor světla - st ín

Faktor tepla
Faktor vody
Faktor půdy

Faktor půdy - vápnomilný

Období hlavního estet ickéh…
Použit í - pro trvalky

Použit í - pro trvalky - pozná…

Použit í
Růstové i jiné druhově spec…
Doporučený spon pro výsad…

Množení
Množení - poznámka

Odkazy

Květen
kvetení téměř nepostřehnutelné

Nároky na stanoviště

✓
✓
u nás zcela mrazuvzdorný
svěží, čerstvé půdy dobře zásobené vodou; v suchu trpí
živinami bohaté, humózní půdy
✓

Užitné vlastnosti

celoročně
PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a A - Alpinum
Přist íněné part ie skalek, náhrady trávníků na adekvátním typu
stanoviště, st inné part ie zahrad
jedovatý, zejména oddenek obsahuje toxickou látku asaron+
sytě zelená barva listu, dobrá pokryvnost taxonu;
12-16 ks/m2

Množení

Předpěstování sadby a Dělení trsů
semeny, dělením trsů

Ostatní

Sharp, R. Taking Asarum out of the shade. In The Plantsman
(New Series), The London: Royal Hort icultural Society, 2009.
ročník 8, číslo 9 s. 192 - 195. ISSN 0352-4186.
Kulmann F. Asarum. Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer,
2019. ročník 45, číslo 11, s. 8-12. ISSN 0341-2105
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