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Rododendron Gartendirektor
Rieger 5 lat Row4
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Row4

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Gartendirektor Rieger jest pięknym, zimozielonym, silnie rosnącym krzewem, o krzaczastym pokroju. Po 10 latach osiąga 1,40m wysokości i 1,70m szerokości.
Liście błyszczące, ciemnozielone. Kwiaty tego rododendrona są kremowobiałe z małym, ciemnoczerwonym rysunkiem. Brzegi płatków uroczo, lekko pofalowane. Kwitnie w maju.
Wymaga gleby próchnicznej i kwaśnej. Preferuje stanowisko półcieniste. Roślina polecana do ogródków przydomowych, parków oraz ogrodów wrzosowiskowych. Mrozoodporność do -22 st. C

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Gartendirektor Rieger jest odmianą wielkokwiatową, należącą do grupy williamsianum.

Zastosowanie: roślina polecana do ogródków przydomowych, parków oraz ogrodów wrzosowiskowych. Do nasadzeń w grupach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 1,40m wysokości i 1,70m szerokości.

Kwiaty: kremowobiałe z małym, ciemnoczerwonym rysunkiem. Brzegi płatków uroczo, lekko pofalowane.

Kwitnienie: na początku maja.

Owoce: nie owocuje.

Liście: błyszczące, ciemnozielone.

Pokrój: krzaczasty, wyprostowany.

Stanowisko: półcieniste.

Warunki glebowe: wymaga podłoża kwaśnego z domieszką próchnicy, umiarkowanie wilgotnego.

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność do -22 st. C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Gleby pod różanecznikami nie wolno przekopywać aby nie uszkodzić korzeni. Dopuszczalne jest delikatne spulchnienie motyką.

Warto jest regularnie usuwać chwasty, zanim osiągną duże rozmiary, gdyż wyrywanie dużych chwastów również może uszkodzić płytko rozmieszczone korzenie krzewów.

Rododendrony wymagają również odpowiedniego przycinania. Wiosną wycinamy zaschnięte i przemarznięte pędy.

Starsze krzewy, które straciły wiele dolnych liści i brzydko wyglądają, warto odmłodzić, przycinając wszystkie pędy, nawet te grube. Po skróceniu gałęzi w ciągu kilku tygodni z pąków śpiących wyrasta dużo młodych gałązek.

Jeżeli nie mamy pewności czy krzew jest wystarczająco silny by wytrzymać tak radykalne cięcie, możemy odmłodzić wiosną połowę krzewu, a pozostałą część w następnym roku.

Jeżeli zobaczymy że w okresach długich mrozów liście są pozwijane, a krzewy przybierają niezdrowy wygląd, co jest objawem braku wody w glebie, przy najbliższym ociepleniu, gdy ziemia rozmarznie, musimy rośliny obficie podlać.

Możemy to zrobić również zapobiegawczo późną jesienią, w ostatnim momencie przed nastaniem zimy.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron Gartendirektor Rieger
Rhododendron Gartendirektor Rieger
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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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