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Taxon Hydrangea anomala D. Don subsp.petiolaris
Hydrangea anomala D. Don subsp. petiolaris
Hydrangea anomala D. Don subsp. petiolaris
Siebold & Zucc.) E.M. McClint.
hortenzie popínavá
H. petiolaris Siebold & Zucc.
Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Druh
Hydrangea

Biogeografické regiony

Holarkt ická květenná říše a Čínsko-japonská oblast

Zařazení

Liána opadavá
Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

poměrně rychle rostoucí, popínavý keř se vzdušnými kořeny, výška
3-5 m
lysé nebo chlupaté
vstřícné
okrouhle vejčité nebo elipt ické, 3–11 cm dlouhé, báze zaoblená až
srdčitá, jemně a ostře pilovité, leskle zelené, s krátkou špičkou,
naspodu v úhlech žilek s malými svazečky chlupů, řapíky 1–10 cm
dlouhé, na podzim jsou listy jasně zlatožluté
v plochých koncových chocholících, 15 - 25 cm širokých
s širokým lemem okrajových sterilních květů asi 3 cm širokých
2–5pouzdrá tobolka, blanitá až kožovitá
početná
světle hnědá borka se ve stáří odlupuje

Doba kvetení

Červen
Srpen

Nároky na stanoviště

/taxon-authors/26
/ranks/26
/t/2566


Faktor světla - slunce
Faktor světla - polost ín

Faktor světla - poznámka

Faktor tepla
Faktor vody
Faktor půdy

Řez

Období hlavního estet ickéh…
Použit í

Množení

Množení - poznámka

Celky sbírek v areálu ZF

Výsev/výsadba na stanoviš…
Odkazy

✓
✓
nejlépe se jí daří v polost ínu, na slunečných stanovišt ích vyžaduje
dostatečnou zálivku
Zóna 4 (do - 34 °C)
prospívá mírně vlhkých až vlhkých půdách, ne však zamokřených
na půdy nenáročná, roste v běžných půdách kyselé půdní reakce

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

pro intenzivnější kvetení je vhodný jarní řez, kdy rost liny zkrát íme
až na třet inu výhonů, t ímto silným řezem podpoříme bujný růst
nových letorostů, mladé rost liny rostou velmi pomalu

Užitné vlastnosti

v období kvetení, a za vegetace
okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i
tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky a
Vrcholové řízky
těžko množitelný druh, množit  je lze bylinnými řízky v květnu až
červenci s použit ím st imulátorů IBA v talku (3000 - 5000 ppm),
problém je však s přezimováním zakořenělých řízků, další možností
je množení kořenovými řízky v termínu únor-březen

Celky sbírek

ZF - nespecifikováno / Unspecified (St ínoviště)

Ostatní

2008

www.databaze.dendrologie.cz,
http://www.openbaargroen.be
, Hatch, L. Cult ivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR
Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,

/taxon-locations/41
http://www.esveld.nl
http://www.openbaargroen.be
http://pubs.ext.vt.edu/426/426-603/426-603.html,
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