Taxon Fraxinus excelsior
Název t axonu

Fraxinus excelsior

Vědecký název t axonu

Fraxinus excelsior

Jména aut orů, kt eří t axon p…
Český název
Aut or
Kat egorie
Nadřazená kat egorie

L.
jasan zt epilý
Přemysl Krejčiřík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Druh
Fraxinus

Bio geo grafické regio ny
Biogeografické regiony

At lant icko-eurosibiřská oblast

Zařazení
Pěst it elská skupina
Život ní forma

List nat ý st rom opadavý
Fanerofyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

rychle rost oucí st rom, 20-35 m vysoký, koruna elipčit á až široce
elipčit á, vět vení pravidelné a vst řícné

Kořen

kot evní

Výhony

šedé, lysé výhony

Pupeny

pupeny černé, t erminální po 3, post ranní po 2

List y

lichozpeřený z 9-11(15) líst ků, podlouhlých, až podlouhle vejčit ých,
3-10 cm dlouhých, ve st řední část i se 3-5 zuby na 1 cm, se
špičkami rovnými, žilnat ina na rubu vyniká, rub zelený, lysý mimo
hlavní žebro, vřet eno list u je t éměř lysé až pýřit é

Květ enst ví

št íhlé drobné lat y z post ranních pupenů, vždy několik lat z jednoho
pupene

Květ y

bezkorunné, oboupohlavné i funkčně jednopohlavné, prašníky
t mavě purpurové

Plody

úzce prot áhlé až čárkovit é nebo podlouhle elipt ické křídlat é nažky,
27–55 mm dlouhé, leskle hnědé, semenné pouzdro krat ší než
polovina nažky, ploché emryo

Kůra a borka

kůra šedá, ve st áří rozpukaná v šedohnědou, hluboce
rozbrázděnou borku

Možnost záměny t axonu (+…

Fraxinus angust ifolia (pupeny někdy po 3; list y užší, podzimní
zbarvení mahagonové)

Dlouhověkost

dlouhověký

Do ba kvetení
Doba kvet ení - poznámka
Remont ování

kvet e v dubnu před rašením list ů
✓

Do ba zrání
Začát ek doby zrání

Duben

Konec doby zrání

Duben

Doba zrání - poznámka

semena se sklízí v září a říjnu

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la

svět lomilná dřevina

Fakt or svět la - slunce

✓

Fakt or svět la - polost ín

✓

Fakt or svět la - poznámka

do jist ého věku však slabé zast ínění snáší a v mládí ho přímo
vyžaduje

Fakt or t epla

ot užilý, ale nepoužívat do mrazových kot lin, oblast I-IV, cit livý na
klimat ické výkyvy, škodí mu silné mrazy

Fakt or vody

ekot ypy: lužní - vyžaduje hodně vody, horský - u pot oků - vyžaduje
hodně vody, z krasového území - snese menší sucho; st agnující
vodu jasan zt epilý nesnáší

Fakt or půdy
Fakt or půdy - poznámka

upřednost ňuje humózní, hluboké, živné půdy
nesnáší zasolené půdy a nerost e na zrašelinělých podkladech

Užitné vlastno sti
Použit í - pro t rvalky

PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porost u dřevin a VP - Volné plochy
(ot evřené, slunné, bez souvislého porost u dřevin)

Použit í
Růst ové i jiné druhově spec…

doplňková, výplňová a kost erní dřevina (v lužních polohách)
vzdušný vzhled koruny, nebarví, brzy opadává

Mno žení
Množení

Předpěst ování sadby, Očkování, Roubování, Roubování - Kopulace a
Roubování - Kozí nožka

Množení - poznámka

kult ivary roubujeme, jako podnož volíme F. excelsior, slouží jako
podnož pro všechny jasany kromě sekce Ornus

Odrůdy

´Aureomarginat a´ - list y žlut ě st rakat é a žlut ě obroubené; ´Nana´
- koruna kulovit á, hust á; list y malé (6-12cm); vhodný do alejí;
´Pendula´ - vět ve dlouze obloukovit ě převislé; ´Spect abilis´ koruna sloupovit á

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

Park - Slovácká - Valt ická / Zámecký park v Lednici
Park - Hubert ka / Zámecký park v Lednici
Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici
Park - Velký okruh / Zámecký park v Lednici

