Taxon Aglaonema costatum
Název t axonu

Aglaonema cost at um

Vědecký název t axonu

Aglaonema cost at um

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

N.E.Brown (1892)
´Emerald St ar´
Aglaonema lineat um Hort .
Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Odrůda

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

Paleot ropická květ enná říše a Malesijská oblast
z Viet namu po souost roví Langkawi

Zařazení
Fyt ocenologický původ

et alofyt - horské lesy při březích vodních t oků, zpravidla na
vápencích do 200 m n.m.

Pěst it elská skupina
Život ní forma

Int eriérová rost lina okrasná list em
Fanerofyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

bylina s kont rast ně prokreslenými řapíkat ými list y z plazivých
oddenků

Kořen
Výhony
List y

advent ivní, silné, provazcovit é, bílé
vět vené plazivé oddenky, masit é, hust ě olist ěné
pochvat ě řapíkat é, hrot nat ě vejčit é, t emně zelené se zářivě bílými
(u někt erých odrůd žlut avými) st ředovými žebry a skvrnami

Květ enst ví

masívní palice s různopohlavnými kvít ky, vespod pist illát ními, výše
samčími a s hrot nat ými, bledě zelenými, sevřenými t oulci

Květ y

různopohlavné, nahé, pist illát ní v počt u 6-12, zelené s
disk.bliznami, samčí krémové, se čt yřmi t yčinkami, st ěsnané
synandriích

Opylovací poměry
Plody
Semena
Možnost záměny t axonu (+…

Cizosprašná
červené bobule
elipčit á, veliká (bobuli t éměř zcela vyplňující)
svérázný t axon sekce Chamaecaulon, zaměnit elný snad jen s A.
brevispat hum Engler s přet rvávajícími kat afyly při řapících delších
list ových čepelí. Nově ale sit uaci komplikují t hajské hybridy obou
druhů s A. rot undum N.E.Br., čast o s duhově probarvenými list y

Dlouhověkost

nepříliš dlouhověká

Do ba kvetení
Začát ek doby kvet ení

Březen

Konec doby kvet ení

Duben

Doba kvet ení - poznámka

k počát ku dešt ivého období, v kult ivaci prakt icky celoročně

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

✓

Fakt or svět la - st ín

✓

Fakt or svět la - poznámka

opt imum 12-24 klux (v lét ě až 90% st ínění), přizpůsobivá
nedost at ku svět la (až 400 lux), pro dlouhodobé udržení kvalit y v
byt ech cca 2 klux

Fakt or t epla

produkce 22°C-26°C množení, pot é 18°C-28°C/18°C; t eplot y pod
16°C rost liny poškozují

Fakt or vody

mesofyt - st ále vlhký, ale vzdušný subst rát

Fakt or půdy

nejlépe v balt ské rašelině s borkou (cca 20 obj.% vzduchu,
vododržnost 50-70%) s pH 5.5-6.5 a EC do 2.5 mS.cm (množení
1.0-1.5 mS.cm)

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
Konečné hrnky

Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vit ro“ (mikropropagace)
8 cm (zakořeňování řízků)
10-12 cm hrnky (1-3 řízky) - dopěst ování 36-40 rost lin na m2; t aké
vzrůst nější hybridy pro vět ší hrnky

Ret ardace
Květ ní t vorba

ne
květ enst ví zakládána za každým list em, v nepříznivých podmínkách
(výživa, nedost at ek svět la) abort ují

Doba kult ivace
Odrůdy

v 10-12 cm hrnkách zhruba dvacet t ýdnů
řada nových hybridů s A.brevispat hum a A. rot undum s list y duhově
probarvenými: ´Donna Carmen´, ´Thai Snowflake´, ´Sparkling Sarah
´, ´Pride of Siumat ra´, ´King of Siam´, ´Lumina´, ´Siam Aurora a

další
Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici
S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experiment ální zahrada skleník

Ostatní
VBN st at ist iky

Aglaonema: roční obrat 1 475 000 eur (543 000 prod.rost lin) - ve
VBN st at ist ikách na 101. příčce v žebříčku hrnkových květ in
(2010); v kat egorii "overig" 103 000 prod.rost lin s obrat em 419
t is.eur
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