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Rododendron Catawbiense
Ro19
Cena

59,00 zł

Cena poprzednia

69,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro19

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

zdobionymi żółtobrązowo-czerwonym do oliwkowożółtego rysunkiem, zebranymi w zwarte baldachogrona kwiatami.

Różanecznik rododendron Catawbiense grandiflorum jest krzewem wielkokwiatowym o zwartym, kulistym, lekko spłaszczonym pokroju. Odmiana polecana z uwagi na wyjątkową przydatność do uprawy w Polsce, odporność na choroby i mróz oraz okazałe rozmiary krzewu pięknie i obficie kwitnącego dużymi fioletowo-liliowymi,
Ze względu na silny wzrost, zwarty pokrój nawet u starych krzewów oraz zdolność do szybkiej regeneracji po cięciu zalecany do nasadzeń pojedynczych, w grupach oraz jako roślina żywopłotowa.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron fioletowo-liliowy Catawbiense Grandiflorum należy do grupy krzewów wielkokwiatowych.

Zastosowanie: osiągające bardzo duże rozmiary, zakwitające dużymi, bardzo licznymi pięknymi fioletowo-liliowymi kwiatami krzewy doskonale adaptujące się do polskich warunków klimatycznych, powinny znaleźć się w każdym ogrodzie jako pojedyncza ozdoba, w sąsiedztwie innych, mniejszych roślin lub jako oryginalny żywopłot.

Wielkość: odmiana silnie rosnąca, stare okazy osiągają wysokość 3-4 m i szerokość do 5 m.

Kwiaty: duże, fioletowo-liliowe z żółtobrązowo-czerwonym do oliwkowożółtego cętkowanym rysunkiem i lekko karbowanymi brzegami płatków. Nitki pręcików w kolorze płatków, szyjka słupka ciemniejsza. Kwiaty bardzo liczne od 12 do 20-25 zebrane w kuliste, gęste od 13 cm do 15 cm średnicy baldachogrona.

Kwitnienie: od trzeciej dekady maja do połowy czerwca.

Owoce: nie wytwarza owoców.

Liście: intensywnie zielone, podłużnie eliptyczne, długości 10-13 cm i szerokości 3,5-4,5 cm, skórzaste, wielosezonowe.

Pokrój: zwarty, kulisty, lekko spłaszczony, pędy wyprostowane, mocne.

Stanowisko: wymaga miejsc osłoniętych, o dużej wilgotności powietrza, najlepiej półcienistych.

Warunki glebowe: nie sprawia problemów w uprawie, zalecana gleba kwaśna, próchniczna, przepuszczalna, wilgotna.

Odporność na choroby, zanieczyszczenia środowiska i zimę: duża odporność na mrozy nawet do -30°C. Zalecane okrycie na zimę, może przemarzać powyżej poziomu śniegu.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Odmiana pochodzi sprzed 1870r, w Pszczynie rosną 60-70 letnie okazy, które osiągnęły wysokość 3m i szerokość 5m.

Jest to jeden z najbardziej przydatnych do uprawy gatunków w Polsce.

Krzewy rododendronu Catawbiense Grandiflorum są gęste także w starszym wieku.

Z uwagi na dorastanie do dużych rozmiarów krzewy należy sadzić w większych odległościach.

Rośliny przeznaczone do nasadzeń powinny być młode, bujne, gęsto ulistnione i zdrowe.

Cięcia formującego w celu nadania roślinie ładnego dekoracyjnego wyglądu dokonuje się na granicy przyrostów na długość, w miejscach występowania charakterystycznych delikatnych zgrubień w postaci tzw. obrączki.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Catawbiense grandiflorum
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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. Poza tym na większości stron naszych ofert na ostatnim zdjęciu poniżej przedstawiamy wygląd przykładowych rzeczywistych sadzonek, aby każdy mógł zobaczyć co kupuje.

W okresie zimowym, wczesnowiosennym lub późnojesiennym rododendrony sprzedajemy w stanie z liśćmi (są zimozielone) w doniczkach. W sezonie rośliny posiadają piękne żywe ulistnienie i są w plastikowych 5-o litrowych doniczkach.

Przedmiotem sprzedaży są duże sadzonki 5-o letnie rododendronów w pojemniku 5 litrowym, z wykształconymi już pąkami kwiatowymi. Krzewy wysokości ok. 35-50 centymetrów, w zależności od odmiany.
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