Taxon Anthurium hookeri
Název t axonu

Ant hurium hookeri

Vědecký název t axonu

Ant hurium hookeri

Jména aut orů, kt eří t axon p…

Kunt h (1841)

Synonyma (zahradnicky pou…

Ant hurium neglect um Miq.

Aut or
Kat egorie

Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Druh

Bio geo grafické regio ny
Biogeografické regiony
Biogeografické regiony - po…

Neot ropická květ enná říše a Karibská oblast
Malé Ant illy, Tridad a Surinam

Zařazení
Fyt ocenologický původ
Pěst it elská skupina
Život ní forma

efylofyt - dešt né lesy formace mat a at lant ica
Int eriérová rost lina okrasná list em
Epifyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

epifyt s rozměrnými, krát ce řapíkat ými, hnízdovit ě seskládanými
list y

Kořen
Výhony
List y

advent ivní, masit é a křehké
silné, ext rémně zkrácené, s hust ou splet í kořenů
pochvat ě a kloubnat ě řapíkat é (řapíky vespod oblé, shora ploché),
nezřídka přes met r dlouhé (v kult ivaci zpravidla méně), prot áhle a
hrot nat ě obvejčit é, svěže zelené, žláznat ě t ečkované (!)

Květ enst ví

úžlabní, dlouze st opkat é, t enké purpurové palice s
oboupohlavnými kvít ky, podpírané úzkými, bledě zelenými t oulci

Květ y

oboupohlavné, zdánlivě čt yřčet né se zbyt nělými t epaly,
prot erogynické

Opylovací poměry
Plody
Semena
Možnost záměny t axonu (+…

Cizosprašná
neveliké obvejčit é bělavě purpurové bobule s 2-4 semeny
vejčit á, bělavá
označováno za at ypický t axon sekce Porphyrochit onium,
zaměnit elné ale snáze s řadou "hnízdovit ých" epifyt ů sekce
Pachyneurium, vesměs ovšem bez žláznat ého t ečkování:
nejčast ěji zaměňováno s robust ními A. crassinervium Schot t , A.
concolor Krause nebo A. schlecht endahlii Kunt h (první s řapíky
vespod oblými, druhé nadt o žebernat ými, t řet í na průřezu

čt yřhrannými - známé t éž pod jménem A.t et ragonum Schot t )
Dlouhověkost

dlouhověká

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

Duben
Říjen
kvet e celoročně, nejvíce ale ve svět lých měsících roku
(pozast avení vývinu založených poupat při nedost at ku svět la)

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la - polost ín
Fakt or svět la - poznámka

✓
opt imum 16-32 klux, k dlouhodobému udržení kvalit y v byt ech 1-2
klux

Fakt or t epla

produkce 22°C-26°C množení, pot é 18°C-28°C/18°C

Fakt or vody

mesofyt , st ejnoměrná vlhkost subst rát u; jen podobné mexické
druhy t olerují občasné vyschnut í

Fakt or půdy

produkce zpravidla v balt ské rašelině s borkou, perlit em, pH 6.07.0

Užitné vlastno sti
Choroby a škůdci

bakt erie (Erwinia, Xant homonas), rzi (Uromyces) a počet né
deut eromycet y (Collet ot richum,Cerat ocyst is, Rhizoct onia,
Sclerot ia, Acremonium, Cephalosporium, Cercospora, Myrot hecium,
Pyt hium); ze škůdců mšice (Rhopalosiphum, Myzus), št ít enky
(Pinnaspis), háďát ka (Rhadopholus)

Mno žení
Množení
Mezihrnky

Předpěst ování sadby a „in vit ro“ (mikropropagace)
z 2 cm sadbovačů po čt yřech měsících do 8 cm hrnků, po dalších 34 měsících přehrnkování

Konečné hrnky

10-12 cm hrnky - 64 hrnků /m2, konečné rozest avění 12-16 hrnků
/m2

Ret ardace
Květ ní t vorba

ne
květ enst ví zakládána za každým list em, ve špat ných podmínkách
(svět lo, výživa) abort ují

Reakční doba

květ y na palici rozkvét ají cca 6-8 t ýdnů po rozvinut í příslušného
list u

Doba kult ivace
Odrůdy

z hrnkování schopných "plugs" 8-12 měsíců dle velikost i produkt u
´Rancho Ruffless´ (záměna s A.dombeyanum Schot t ?)

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

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

Ostatní
VBN st at ist iky

roční obrat 49.5 mil.eur (Ant hurium, 16.3 mil.prod.hrnků) - ve VBN
st at ist ikách 2. příčka v žebříčku hrnkových květ in (2010); kat egorie
"niet bloeiend" s obrat em 122 t is..eur (26 t is.prod.hrnků); ale ješt ě
v roce 2005 onrat 337 t i.eur (52 t is.prod.hrnků)

Odkazy

Engler A. (1905): Araceae-Pot hoideae. Das Pflanzenreich
IV.23B: 1-330. W. Engelmann, Leipzig -- Cast ro ACR & al.
(2010): Ornament al foliage pot ent ial of Ant hurium
accessions. Act a Hort icult urae 855:
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