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bylina Goździcznik skalnicowy
B81
Cena

17,90 zł

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

B81

Kod producenta

B81

Opis produktu

Goździcznik skalnicowy
Tunica saxifraga

Goździcznik skalnicowy Tunica saxifraga z rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae) to niska bylina ozdobna. Pochodzi z Europy i zachodniej Azji.
Goździcznik skalnicowy uprawiany jest ze względu na wyjątkowo długie, obfite i efektowne kwitnienie (od połowy czerwca do września), oraz dobre zimowanie.
Wyglądem przypomina zielone poduszki na brązowym tle ziemi. A z wierzchu nad poduszkami wznosi sie obłok różowych lub białych małych kwiatków.
Ze środka kęp wyrastają łodygi o wysokości do 10-30 cm. Przyziemne wąskie mieczowate liście zabrane są w trawiasty pęczek. Liście są zimozielone, dlatego też goździcznik zachowuje swoje walory dekoracyjne nawet zimą.
Bardzo interesująco wygląda w ogrodach skalnych, a także w pojedynczych nasadzeniach. Nadaje się do obsadzania murków i na wyższe skalniaki.
Goździczik skalnicowy nie jest rośliną wymagającą. Lubi stanowiska słoneczne, ubogą i piaszczystą, dobrze przepuszczalną glebę.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Zastosowanie: do ogrodów skalnych, na skarpy i do pojedynczych nasadzeń a także do obsadzania murków kwiatowych.
Wielkość: dorasta do 15 cm. wysokości.
Kwiaty: różowe lub białe, zebrane w luźny, podobny do wiechy kwiatostan.
Kwitnienie: termin kwitnienia od czerwca do września.
Owoce:brak.
Liście: zimozielone, ostro zakończone, o długości ok. 10 cm. Liście łodygowe albo są nieobecne, albo są na tyle małe, ze praktycznie niezauważalne.
Rozmnażanie: wegetatywnie przez podział wczesną wiosną.
Stanowisko: wymaga stanowiska słonecznego.
Warunki glebowe: uboga, piaszczysta, dobrze przepuszczalna.
Odporność na choroby i zimę: goździcznik skalnicowy jest całkowicie mrozoodporny i odporny na choroby.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Goździcznik skalnicowy posiada trzy łacińskie nazwy - petrorhagia saxifraga, tunica saxifraga i kohlrauschia saxifraga .
Do wąskich szczelin w ogrodzie skalnym pasują odmiany: Alba – z białymi kwiatkami Alba Plena – z białymi kwiatkami rozkwitniętymi do połowy Pleniflora – z różowoczerwonymi bujnymi kwiatostanami Rosea – z różowymi kwiatkami.
W Polsce możliwe jest rozmnażanie jedynie wegetatywne, gdyż w naszym klimacie goździcznik skalnicowy nie zawiązuje nasion.

NA FOTOGRAFII

Goździcznik skalnicowy Tunica saxifraga
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DLACZEGO WARTO KUPIĆ ROŚLINY U NAS

Wszystkie rośliny są dobrze ukorzenione, zdrowe oraz zadbane. Dokładamy wszelkich starań, aby wygląd roślin spełniał Państwa oczekiwania.
W okresie zimowym, wczesnowiosennym lub późnojesiennym większość roślin sprzedajemy w stanie bezlistnym (bez liści). W sezonie rośliny posiadają piękne żywe ulistnienie i w większości są w plastikowych lub foliowych doniczkach.
Przedmiotem sprzedaży jest sadzonka wysokości ok. 20 do 40 cm w doniczce plastikowej lub foliowej.
Zapraszamy do zakupienia tej niezwykle ciekawej rośliny oraz odwiedzenia naszej strony na FB - link w formie przycisku podajemy poniżej.
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