Fontanesia (Bezucha)
čeleď: Oleaceae
Existují pouze 2 druhy. Jedná se o opadavé keře. Větve jsou 4hranné. Vstřícené listy mají krátké
řapíky, okraj celokrajný nebo jemně pilovitý. Kvete drobnými oboupohlavnými květy v krátkých
úžlabních hroznech nebo v koncových latách. Vlastní květy mají 4 kališní i okvětní lístky. Plodem je
křídlatý oříšek.
Vyhovuje jim běžná zahradní dobře propustná půda a teplo.
Množí se semeny nebo zelenými řízky.

Fontanesia fortunei (Bezucha Fortunova)

synonyma: F. argyi, F. californica, F. chinensis, F. longicarpa, F. phillyreoides subsp. fortunei, F.
phillyreoides var. fortunei, F. phillyreoides var. sinensis
oblasti: Anhui, Asie, Čína, Hebei, Henan, Hubei, Jiangsu, Shaanxi, Střední Čína, SV Čína, V Asie, V
Čína, Zhejiang
Roste ve východní Číně v podobě vzpřímeného keře o výšce 2 - 3 (i 8)m. Větve jsou tenčí,
nafialovělé. Listy mají kopinatý (i vejčitý) tvar se špičkou, celokrajným okrajem, horní stana je
zelená, lesklá, řapíky jsou dlouhé 1 - 3mm, celková délka je 3 - 12cm. Kvete drobnými zelenobílými
nebo narůžovělými květy o průměru 3mm na 1 - 2mm stopce ve štíhlé vrcholové latě délky 2 - 6cm.
Plodem je křídlatý oříšek.

Fontanesia phillyraeoides (Bezucha jamovcovitá)

synonyma: F. angustifolia, F. phillyreoides var. longifolia, F. phillyreoides var. mediterranea
oblasti: Anhui, Asie, Čína, Hebei, Henan, Hubei, Izrael, Jiangsu, Kolorado, Libanon, Malá Asie
(Anatolie), Ohio, Severní Amerika, Shaanxi, Shandong, Sicílie, Střední Čína, Střední Severní
Amerika, Střední středozemí, Střední USA, Středozemí, SV Čína, SV USA, Sýrie, Turecko, USA, V
Asie, V Čína, Z Asie, Zhejiang
Roste na Sicílii, Libanonu, Sýrii, Turecku (v Číně, pokud
F. fortunei
se bere jako poddruh) v podobě širokého opadavého keře. Dorůstá výšky 1 - 1,5 (i 3)m. Vstřícné
listy mají vejčitěkopinatý až dlouze eliptický tvar, okraj je jemně pilovitý nebo pouze drsný, povrch
matně zelený až šedozelený, řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm a celková délka je 2 - 7cm. Kvete v
bohatých koncových latách žlutobílými květy. Plodem je eliptický 6 - 9mm oříšek s křidélkem.
Existují vnitrodruhové taxony:
subsp. phillyraeoides
- jižní Evropa a jihozápadní Asie; výška 1 - 3m; listy délky do 8cm
subsp. fortunei/F. fortunei/var. sinensis
- Čína; výška až 8m; listy délky do 12cm

- 'Nana' - zakrslý, menší, hustší
Vyhovuje ji obyčejná zahradní půda mimo přímé polední slunce. V mládí je potřeba keř chránít před
mrazem.

Fontanesia phillyreoides
Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=309
http://okrasne-kere.cz/listnate-dreviny/fontanesia-labill-oleaceae-bezucha/

http://www.rostliny.net/

