Taxon Abies concolor
Název t axonu

Abies concolor

Vědecký název t axonu

Abies concolor
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Bio geo grafické regio ny
Biogeografické regiony

oblast Skalist ých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre
(jihozápad SA)

Biogeografické regiony - po…

horské oblast i západní část i USA, v nadmořských výškách 10003500 m.n.m.

Zařazení
Pěst it elská skupina
Život ní forma

Jehličnat ý st rom st álezelený
Fanerofyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

25-30m velký st rom, koruna nejprve pravidelná kuželovit á, později
v dospělost i válcovit á, čast o se zaobleným vrcholem, hust á,
t ext ura mezi jedlemi hrubá

Výhony

žlut avě zelené, někdy šedozelené, jemně pýřit é, brzy olysávající

Pupeny

žlut ohnědé zakulacené, silně pryskyřičnat é

List y

jehlice nepravidelně post avené, srpovit ě za svět lem (sluncem)
zakřivené, robust ní a na povrchu ojíněné, mat né, zakončené t upou
nebo nevýraznou špičkou, 35-55 x 2-2,5mm velké, na lícové st raně
s vidit elnými řadami průduchů, přibližně st ejně dlouhé jehlice
zabarvené do modrozelené barvy (celkové zbarvení jehlic
proměnlivé - čast o odvislé od provenience)

Plody

šišt ice vzpřímeně orient ované, rozpadavé, válcovit é, 8-12cm
velké, nezralé nafialovělé, zralé hnědé, bez nápadných podpůrných
šupin, plodní šupiny zřet elně široké

Kůra a borka

poměrně dlouho svět le šedá hladká, s pryskyřičnat ými puchýři,
později jemně rozpukaná popělavě šedá

Možnost záměny t axonu (+…

Abies grandis - jehlice nápadně dvojřadě uspořádané, nest ejné

délky, na líci zřet elně rýhované, t mavě zelené, pouze s nevýraznou
kresbou na rubové st raně
Dlouhověkost

st ředněvěká

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la - slunce

✓

Fakt or svět la - polost ín

✓

Fakt or svět la - poznámka

prakt icky celoživot ně svět lomilná jedle, i v mládí dobře snáší
ot evřené polohy

Fakt or t epla

vhodná prakt icky pro oblast i I-IV., plně mrazuvzdorná, odolná jedle

Fakt or vody

na hlubokých půdách t oleruje velmi dobře i st anovišt ě sušší, dobře
snáší i nízkou vzdušnou vlhkost a měst ské prost ředí, ideálně
st anovišt ě čerst vě vlhké

Fakt or půdy

ideální živná st anovišt ě, velmi dobře však prosperuje i na půdách
chudých, písčit ých a kamenit ých, pokud jsou t aková st anovišt ě
dobře zásobena vodou

Užitné vlastno sti
Období hlavního est et ickéh…
Použit í
Choroby a škůdci
Růst ové i jiné druhově spec…

X-III
velmi čast o používaná a oblíbená jedle, skupinky, solit éry
významější nejsou
dobře snáší znečišt ěné ovzduší a měst ské prost ředí

Mno žení
Množení

Přímý výsev, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Za
kůru

Množení - poznámka
Odrůdy

základní druh především generat ivně, kult ivary roubováním
´Compact a´ - kulovit á, spíše keřovit á forma, do 2m, ´Violacea´ nápadně šedomodré jehlice, st romovit ý vzrůst , 20-25m

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

BZA - Okolí správní budovy / Bot anická zahrada a arboret um
Brno
BZA - Panopt ikum / Bot anická zahrada a arboret um Brno
BZA - St aré arboret um - jih / Bot anická zahrada a arboret um
Brno
Park - Arizona / Zámecký park v Lednici
Park - Formální zahrada / Zámecký park v Lednici
Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici

