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Taxon Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris
Miller
´Rote Glocke´
koniklec německý
Anemone pulsatilla
Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Druh
Ranunculaceae

Biogeografické regiony

Atlanticko-eurosibiřská oblast
Původní v Anglii, Švédsku, Dánsku, Polsku, Německu, Ukrajině,
stepní, teplomilný druh

Zařazení

Trvalka zatahující
Hemikryptofyt
Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

bylina, vysoká kolem 15 - 30 cm,
v přízemní růžici, dlouze řapíkaté, porost lé trichomy, rašící s
květem nebo po odkvětu
jednotlivé, nejčastěji fialové, u odrůd bílé, růžové, červené,
smetanové, modrofialové
nažka s chmířím - okrasná hodnota
Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Duben
Květen
✓

Nároky na stanoviště

✓
teplé polohy
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Faktor vody
Faktor půdy

Faktor půdy - vápnomilný
Faktor půdy - poznámka

Období hlavního estet ickéh…
Použit í - pro trvalky

Použit í - pro trvalky - pozná…

Doporučený spon pro výsad…

Množení
Množení - poznámka

Odrůdy

Celky sbírek v areálu ZF

Celky sbírek - poznámka

Výsev/výsadba na stanoviš…

suchá stanoviště
propustná
✓
půdy propustné

Užitné vlastnosti

v době kvetení
VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, KSss - Kamenitá
stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk -
Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině a Z -
Záhon
skalky, suché zídky, střešní zahrady, přírodě blízká společenstva,
záhony, předzahrádky
9 ks/m2

Množení

Generativní, Předpěstování sadby a Dělení trsů
čerstvým semenem - časem ztrácí klíčivost
´Papageno´- směs barev se třepenitými okvětními plátky, ´Heiler
Hybrids´ - směs barev - široké květní plátky, ´Rote Glocke´- sytě
rudý, ´Alba´- bílý a jiné

Celky sbírek

O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální
zahrada - záhony

O15: ´Perlen Glocke´ (růžová), ´Rote ´Rote Glocke´ (rudá)

Ostatní

2009

Grafické přílohy
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