Taxon Hylotelephium telephium
Název t axonu

Hylot elephium t elephium

Vědecký název t axonu

Hylot elephium t elephium

Jména aut orů, kt eří t axon p…
Odrůda
Český název
Synonyma (zahradnicky pou…
Aut or
Kat egorie
Vnit rodruhové jednot ky
Nadřazená kat egorie

(L.) Holub
´At ropurpureum´
rozchodník purpurový
Sedum purpureum (L.) Schult ., Sedum t riphyllum (Haw.) S.F.Gray
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Odrůda
subsp. t elephium
Hylot elephium

Bio geo grafické regio ny
Biogeografické regiony

Holarkt ická květ enná říše, Cirkumboreální oblast , oblast Skalist ých
hor (severozápad SA), Severoamerická at lant ická oblast (východ
SA), At lant icko-eurosibiřská oblast , Iránsko-t uranská oblast a
Čínsko-japonská oblast

Biogeografické regiony - po…

po celém mírném pásu Eurasie i Severní Ameriky

Zařazení
Fyt ocenologický původ

hylofyt (xerohylofyt ) - chledofyt ; svět lé lesy na kamenit ých
půdách, t ravnat é svahy do 1600 m n.n.; ruderalizovaná
společenst va aj.

Pěst it elská skupina
Život ní forma

Trvalka zat ahující
Hemikrypt ofyt

Zařazení podle původu, nár…

Diza - divoce rost oucí t rvalka záhonového charakt eru

Zařazení podle původu, nár…

záhonové výsadby (t aké monokult urní - především hybridy),
výsadby přírodě podobného charakt eru, nádobová zeleň

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

vzpřímeně rost oucí hust ě t rsnat á t rvalka, t rsy 0.4-0.8 m vysoké s
15-40 lodyhami

Kořen

řepovit ě zt lust lý, na dřevnat ějícím oddenku

Výhony

vesměs kvet oucí, obvykle nevět vené, 0.4-0.6 m vysoké

Pupeny

přezimující, kyjovit ý s červenými st řechovit ými šupinami

List y

st řídavé nebo v t rojpřeslenech, sivě ojíněné, čast o purpurově
naběhlé, obvejčit ě elipčit é, ploché a masit é, s drobně zubat ými
okraji

Květ enst ví
Květ y

konvexní chocholičnat é lat y
akt inomorfní, různoobalné, hvězdovit ě pět ičet né, karmínové s
bělavými bázemi, diplost emonické s t yčinkami krat šími květ ních
plát ků

Opylovací poměry
Plody
Semena
Možnost záměny t axonu (+…

Samosprašná
vzpřímené měchýřky bez okrasné hodnot y
velmi drobná, cylindrická, podélně proužkovaná
někdy zaměňováno s jinými purpurově kvet oucími t axony
komplexu - především s Hylot elephium argut um (Haw.) Holub (=
Sedum fabaria Koch´), karpat ským diploidem s úzkými, hrubě
zubat ými, neojíněnými list y, upřednost ňující st inná a vlhká
st anovišt ě

Dlouhověkost
Doba rašení

vyžaduje zmlazení po t řech až pět i let ech
Na jaře rašící (IV)

Do ba kvetení
Začát ek doby kvet ení
Konec doby kvet ení

Červenec
Září

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la - slunce

✓

Fakt or svět la - polost ín

✓

Fakt or svět la - poznámka

plné slunce nebo polost ín, lépe se vyvíjí za vysoké svět elné
int enzit y

Fakt or t epla

mrazuvzdorná do -40°C (USDA)

Fakt or vody

nenáročná

Fakt or půdy

propust ná, hlubší, spíše kyselá (pH 5.4-6.2), s vyšším podílem
organické složky - přizpůsobí se ale jakýmkoli nezamokřeným
půdám

Fakt or půdy - poznámka

4-6 kg plného hnojiva na ar vždy v předjaří

Užitné vlastno sti
Použit í - pro t rvalky

OPD - Okraj porost u dřevin, VP - Volné plochy (ot evřené, slunné,
bez souvislého porost u dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého
charakt eru, VPz - Volné plochy záhonového charakt eru, VPs - Volné
plochy st epního charakt eru (živné půdy s vysokým obsahem Ca),
KS - Kamenit á st anovišt ě (st anovišt ě s přít omnost í kamenů), KSss
- Kamenit á st anovišt ě - skalnat á st ep (št ěrk, suť , skalnat ý záhon)
a Z - Záhon

Použit í - pro t rvalky - pozná…

záhonové výsadby (t aké monokult urní), výsadby přírodě

podobného charakt eru
Doporučený spon pro výsad… 5-6 rost lin na m2 (0.4 x 0.4 m)
Mno žení
Množení

Předpěst ování sadby, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky, Dělení
t rsů a „in vit ro“ (mikropropagace)

Množení - poznámka
Konečné hrnky
Ret ardace

nejčast ěji vrcholové řízky do konce dubna (neindukt ivní podmínky)
8-12 cm
ne

Květ ní t vorba

dlouhokrát kodenní s krit ickou délkou dne 14 h

Reakční doba

zhruba šest náct t ýdnů

Odrůdy

především cenné hybridy s H. spect abile (´Herbst freude´,
´Mat rona´, ´Abbeydore´, ´Carl´, ´Aquarell´ aj.) lišící se výškou,
odst íny květ ů i olist ění, dobou kvet ení; t aké pest rolist é (´Lajos´,
´Diamond Edge´)

Ostatní
VBN st at ist iky

2010: "Sedum" snijbloemen: 11 810 000 prod. kvet oucích st onků
(871 000 Euro), 94. pozice mezi řezanými květ inami; "Sedum"
t uinplant en: 612 422 hrnků, z t oho nejvíce ´Herbst freude´ (102 319
hrnků)
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