


Sedum
Babí léto je ve znamení kvetoucích rozchodníků. 

Pojďme si je přiblížit, stojí za pozornost.  

 Rozchodník (lat. sedum) řadíme do čeledi Crassulacea – tlusticovité. 
Je to sukulentní trvalka a známe asi 400 druhů! U nás byste jich 
našli přibližně 60. Rodové jméno pochází z latinského slova sedeo, 
což znamená sedět a odkazuje tak na jeho růst, kdy většina rozchodníků 
“sedí” a rozléhá se na skalách. Najdeme ho především 
na severní polokouli, ale také na jižní polokouli v Africe a Jižní Americe.  

 Má podobu:
•	 Vzpřímené	vyšší	trsovité	rostliny,	nebo
•	 nízké	plazivé	a	polštářkovité	rostliny.�
 
Největší výhody:
•		 nenáročnost na pěstování i údržbu, 
•	 skvělá	snášenlivost sucha a mrazu. 

Kolik druhů, tolik barev! 
To platí pro rozchoník doslovně. Jeho listy hrají barvami od hráškově 
zelené, přes šedozelenou, po šedofialovou až tmavě fialovou.  
 
A co teprve květenství, které tolik láká opylovače? 
Tvoří   malé  hvězdicovité  kvítky v  barvách od  bílé, přes žlutou, sladce 
růžovou až po bordó.  

Je prostě ideální pro každého, i toho nejlínějšího zahradníka. 

(rozchodník)



Díky tomu, že kvete od srpna do října, tak prodlouží kvetení záhonů. A 
co víc, jeho suchá květenství vydrží i přes zimu, takže když je zdobí jino-
vatka nebo poprašek sněhu,  jsou nádhernou zimní dekorací. 
 
Kam ho vysadit?
Nejlépe se mu bude dařit na plném slunci s dobře odvodněnou půdou. 
 
Jak se o něj starat?
Rozchodník nevyžaduje péči. Pouze na jaře sestříhněte stonky se suchým 
květenstvím. A to je vše. 
 
Kam se hodí? 
•	 Jednoznačně	skvělý	doplněk	do trvalkových záhonů.�	Vynikne	
v kombinaci s travinami, hvězdnicemi a ořechoplodci. 
•	 Extenzivní zelené střechy by bez něj nebyly tím čím jsou. 
•								V nádobách ho kombinujte s dalšími trvalkami a travami – vytvoří 
krásný podzimní efekt (inspirujte se tipy na podzimní osázení truhlíků 
na našem blogu)
•	 	 	 	 	 	 	 	 	Bude	naprosto	spokojený	na skalkách, suchých zídkách a ve 
skalních štěrbinách

Dokonce jeho květy můžete uříznout a dát do vázy. 


