Taxon Buxus sempervirens ´Pyramidalis´
Název t axonu
Vědecký název t axonu
Jména aut orů, kt eří t axon p…
Odrůda
Český název
Aut or
Kat egorie
Nadřazená kat egorie

Buxus sempervirens ´Pyramidalis´
Buxus sempervirens
L.
´Pyramidalis´
zimost ráz obecný
Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Odrůda
Buxus

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

Medit erránní oblast
Evropa, kolem 1869

Zařazení
Pěst it elská skupina
Život ní forma

List nat ý keř st álezelený a Léčivá rost lina
Fanerofyt

Po pisné a identifikační znaky
Habit us

vzrůst pravidelnější, vzpřímený a t upě jehlancovit ý, ve 40 let ech asi
4,2 x 1,8 m velký, vícekmenný

Výhony

let orost y zprvu pýřit é, pak lysé, hranat é

Pupeny

vst řícné

List y

jednoduché, celokrajné, kožovit é lesklé, syt ě t mavě zelené, list y
5–30 mm dlouhé, podlouhle vejčit é nebo elipt ické, vst řícné, t upé
nebo vykrojené, kožovit é, t vrdé, rub mat ně bledě zelený až
žlut ozelený, neširší je čepel ve st ředu nebo t rochu pod st ředem

Květ enst ví

hlávky v paždí list ů

Květ y

květ y drobné, zelenavě žlut avé, t voří úžlabní klubíčka, nenápadné

Plody

t obolka, kulovit á, 3pouzdrá, 6semenná, asi 8 mm dlouhá

Semena
Kůra a borka
Možnost záměny t axonu (+…

černá
svět le hnědá
Buxus microphylla - let orost y lysé, velikost a t var list u

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

Duben
Květ en

Náro ky na stano viště
Fakt or svět la - slunce

✓

Fakt or svět la - polost ín

✓

Fakt or svět la - st ín

✓

Fakt or svět la - poznámka

zimní slunce - poškození

Fakt or t epla

oblast I.-II., Zóna 6a

Fakt or vody

nenáročná, ne zamokřené půdy

Fakt or půdy

mírně kyselé - slabě zásadit é, na půdy nenáročný, ale nemá rád
příliš suché a příliš t ěžké půdy, snáší měst ské prost ředí

Fakt or půdy - vápnomilný

✓

Agro technické vlastno sti a po žadavky
Řez

dobře snáší řez - vhodný k t varování

Užitné vlastno sti
Období hlavního est et ickéh…
Použit í
Choroby a škůdci

celoročně
okrasný keř - skupiny, podrost , živé plot y, t varování
List ové skvrnit ost i zimost rázu (Mycoshaerella pat ouillardi,
Phyllost ict a, Ascochyt a buxicola, Hyponect ria buxi), rzivost a padlí
(Puccinia buxi, Phyllact inia gut t at a), odumírání výhonů a zasychání
list ů (Volut ella buxi, Trochila buxi, Fusarium buxicola), kořenové
hniloby zimost rázu (Phyt opht ora cinnamoni), Cylindrocladium
buxicola

Mno žení
Množení

Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevit é řízky, Hřížení, Dělení t rsů,
Množení oddělky, Množení odkopky a Roubování

Množení - poznámka

Nejpoužívanějším způsobem je řízkování, nejčast ěji jde o množení
vyzrálými řízky. Množení semenem je možné, u původního druhu nevyrovnané pot omst ví, méně čast ým způsobem je dělení,
roubování.

Celky sbírek
Celky sbírek v areálu ZF

M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cest y po... / ZF - M Mendeleum (Mat ečnice - 10. řada)

Ostatní

Výsev/výsadba na st anoviš…
Odkazy
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