Taxon Plectranthus montanus
Název t axonu

Plect rant hus mont anus

Vědecký název t axonu

Plect rant hus mont anus

Jména aut orů, kt eří t axon p…
Odrůda
Český název
Synonyma (zahradnicky pou…
Aut or
Kat egorie

Bent ham (1830)
´Wylie´
molice horská
Plect rant hus cylindraceus Bent h., Plect rant hus marrubioides Bent h.
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Odrůda

Bio geo grafické regio ny
Biogeografické regiony

Paleot ropická květ enná říše, Indo-súdánská oblast , Kapská
květ enná říše a Kapská oblast

Biogeografické regiony - po…

z Et iopie do Angoly, Namibie, Nat alu a Transvaalu (Limpopo)

Zařazení
Fyt ocenologický původ

psammofyt , pet rodofyt - písčiny a skaliska v suchých savanách
(formace mopane)

Pěst it elská skupina
Život ní forma

Int eriérová rost lina okrasná list em
Chamaefyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

poduškovit á sukulent ní bylina až 0.6 m vysoká, silně aromat ická,
hust ě olist ěná, s list y drobnými a masit ými

Kořen
Výhony

nezhlíznat ělý
čt yřhranné, dužnat é, bohat ě vět vené, žláznat ě pýřit é, vespod
dřevnat é

List y

t éměř přisedlé, drobné, dužnat é, elipčit é s nepravidelně
zoubkovanými okraji, oboust ranně měkve plst nat é, vespod
žláznat é

Květ enst ví

st ěsnané, až deset ikvět é vidlany seskládané v kompakt ních nebo
přerušovaných, až 0.3 m dlouhých klasech s dužnat ými list eny

Květ y

oboupohlavné, pět ičet né, souměrné, t rubkat é, drobné, slézově
růžové nebo bílé, vzácně i žlut é

Opylovací poměry
Plody
Semena
Možnost záměny t axonu (+…

Cizosprašná
drobné, leskle hnědé t vrdky
vysévají se celé t vrdky
zaměnit elný s blízkým, t éměř lysým a t edy jen slabě aromat ickým

P.spicat us Bent h., poléhavě rost oucím s vět šími, purpurovými
květ y
Dlouhověkost

nenáročný a dlouhověký (pěst ovaný ale jako nepravá let nička)

Do ba kvetení
Začát ek doby kvet ení
Konec doby kvet ení
Doba kvet ení - poznámka

Duben
Červen
v domovině především v zimě, v evropských sklenících
nepravidelně

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la - slunce
Fakt or svět la - poznámka

✓
heliofyt , opt imum cca při 48-72 klux, pod 36 klux nežádoucí
dlouživý růst

Fakt or t epla

22°C-28°C, produkce 20°C (vět rání od 24°C, za vyšších t eplot klesá
kvalit a)

Fakt or vody

voda nejvýše st ředně t vrdá (do 30°dH)

Fakt or půdy

propust ný lehký subst rát - provzdušněný borkou, perlit em; pH 6.07.0, EC do 1.4-2.4 mS/cm, 3-4 kg NPK / m3

Fakt or půdy - poznámka

přizpůsobivá široké škále subst rát ů s kolísajícím pH i zasolením,
příliš vysoké zasolení inhibuje růst

Užitné vlastno sti
Choroby a škůdci

počet né askomycet y (Collet ot richum, Alt ernaria, Mycosphaerella,
Myrot hecium, Rhizoct onia; Pleospora, Melanospora,
Phomat ospora); ze škůdců mšice (Idiopt erus, Macrosiphium),
št ít enky (Pulvinaria, Coccus, Saisset ia), rozt oči
(Polyphagot arsonemus), molice (Trialeurodes), t řásněnky
(Frankliniella), háďát ka (Meloidogyne, Aphelenchoides,
Paeart richodorus, Criconemella a další)

Doporučený spon pro výsad… produkce zpravidla v hrnkách, menší rost liny až 64 hrnků na m2
Mno žení
Množení
Konečné hrnky
Ret ardace

Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vit ro“ (mikropropagace)
8 cm hrnky (48-64 hrnky na m2)
za dost at ku svět la není nut ná; ve velmi nízkých dávkách
paclobut razol

Květ ní t vorba
Doba kult ivace

exakt ní dat a nedost upná, pravděpodobně krát kodenní
hrnkové kult ury: 10-12 t ýdnů v 8 cm hrnkách, až 8 měsíců v

košících
Odrůdy

´Lebombo´ a ´Wylie´ s ješt ě drobnějším, kompakt ním olist ěním

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experiment ální zahrada skleník

Ostatní
VBN st at ist iky

2010: Plect rant hus "overig" 655 t is.prodaných hrnků (mimo
"Coleus") s obrat em 342 t is.eur 49. pozice mezi let ničkami; 2005
jen 418 t is.prod. hrnků (t uinplant engroepen), ale 873 t is.prod.rost lin
v kat egorii hrnkovek
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