Krásenka (Cosmos)

K

rásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus), letnička příhodného jména,
vytvoří okouzlující podívanou při
minimu péče. I její latinské jméno znamená „krásný“. Pochází z Jižní Ameriky,
ale u nás se zabydlela již dávno.
Roste rychle a její silné, bohatě
větvené stvoly vyšších kultivarů přesahují i výšku 2 m. Od poloviny léta až do

prvních mrazů pak neúnavně rozvíjí velké
květní úbory, které jako by přímo říkaly:
V jednoduchosti je krása. Květy mají pastelové barvy, od růžové po bílou, s jasně
žlutými středy a průměrem až 9 cm. Jako
zelený závoj je doplňují jemné lístky.
Hodí se do záhonů i do květinové louky.
Nižší kultivary mohou vyplňovat
mezery v trvalkových záhonech, nebo
doplňovat pestré letničkové směsi.
Vysoké kultivary jsou ideální pro zahrady
venkovského či přírodního stylu, dlouho
krásné vydrží i ve váze.
Odrůda Seashells má korunní lístky
svinuté do rourek. Bývá vysoká do 40 cm.
Skupina Sonata zahrnuje košaté odrůdy
různé výšky, s velkými, jednoduchými
květy od bílé po světle růžovou po tmavorůžovou včetně květů vícebarevných.
Méně známým druhem je žlutě kvetoucí

Krásenka
sírožlutá

PĚSTOVÁNÍ
Semena vyséváme v květnu, kdy již
nehrozí mrazíky, a vzcházející rostlinky pravidelně zavlažujeme. Později
budou na vláhu nenáročné.
Nejvíce pokvetou na slunném
místě, svědčí jim propustná půda. Vysoké kultivary krásenek se mohou za
silných dešťů nebo větrů rozklesávat,
stačí jim jednoduchá opora z proutků.
Krásenka se snadno množí samovýsevem. Semínka si můžeme rovněž
nasbírat, usušit a příští rok vysít tam,
kam je třeba.

Krásenka zpeřená

krásenka sírožlutá (Cosmos sulphureus).
Její květy jsou menší, zářivě žluté nebo
sytě oranžové podle odrůdy, listy širší.
Dorůstá do výšky od 40 do 60 cm, větví
se podobně jako krásenka zpeřená, ale
je celkově křehčí. Hodí se do popředí
trvalkových záhonů, pokryje obnaženou
půdu.

Krásenka zpeřená ze skupiny Sonata

Krásenka zpeřená
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Kala

PĚSTOVÁNÍ

(Zantedeschia)

D

ruhé,
méně
libozvučné jméno
květiny je kornoutice: její
výjimečně půvabné a elegantní
květy (přesněji květenství) kornouty skutečně připomínají – květní
palici objímá velký toulec. Vykvétají
na vysokých stvolech nad trsy bujných
listů, které vyrůstají přímo z oddenků
– díky tomu kala vypadá jako dokonale
naaranžovaná kytice.
Rostliny kvetou často již v zimě, kdy
nás květy potěší dvojnásob, nebo na jaře.
Dříve byla kala častou ozdobou pokojů; je
však až 1 m vysoká a objemná a nehodí se
proto do malých, stále teplých bytů. Dnes
ji v domácnostech často nevídáme. Díky
šlechtění však můžeme pěstovat i nižší
kultivary a její krása za trochu péče stojí.
Zantedeschia aethiopica kvete bíle
– žlutou nebo oranžovou květní palici
obtáčí bílý toulec. Některé variety mají
růžový nádech toulce nebo zelené žíhání.
Z. rehmannii má toulce úzké a růžové nebo
fialové, s nažloutlým nebo světlejším středem. Rovněž lesklé listy jsou dlouhé.
Z. elliottiana kvete zlatožlutě, toulce vynikají na pozadí dlouhých, tmavých, lesklých
a bíle tečkovaných listů. Některé variety
mají tmavé středy toulců, nebo červené
okraje.
74 | pokojové rostliny

Kala pochází z Afriky, z míst, která
jsou část roku zaplavená vodou a část
roku suchá a tomu je přizpůsobený
i životní cyklus rostliny. Od jara do
příchodu podzimu jí vyhovuje teplo,
na chráněném místě ji můžeme
i letnit. Na jaře, dokud má zelené listy,
jí dopřejeme hojnost vláhy a každý
týden ji přihnojíme.
Ovšem v květnu či červnu začnou
listy usychat a opadávat – je to
přirozený cyklus kaly. Přestaneme ji
zalévat a hnojit, dva měsíce by měla
zůstat téměř bez závlahy; dužnaté
oddenky sucho přežijí. Pokud rostlině
tento letní odpočinek nedopřejeme,
nepokvete.

Na konci léta kalu přesadíme, oddenek zahrneme 2 cm silnou vrstvou
kyprého substrátu. Začneme ji zalévat
a čím více kala narůstá, tím více vláhy
jí dopřáváme. Do prosince je pro ni
ideální chladnější, ale dostatečně
světlé místo. Když ji v lednu přemístíme do tepla, může začít kvést již
v zimě. Potřebuje dostatek světla,
nevadí jí ani trocha přímého slunce.
Prospívá jí vyšší vzdušná vlhkost a rosení. I v době květu je pro ni vhodnější
místo s teplotou do 20 °C – pokud je
kale příliš teplo, květy nevydrží tak
dlouho krásné.
Při přesazování můžeme trsy rozdělit, kalu lze množit také postranními
výhonky.

Zantedeschia
elliottiana

Zantedeschia rehmannii

Zantedeschia
aethiopica

