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Rododendron Morgenrot 5 lat
Roj14
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Roj14

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Morgenrot to niezwykle dekoracyjny, zimozielony, zwarty krzew, który po 10 latach dorasta do około 90cm wysokości i około 140cm szerokości.
Liście ma duże, ciemnozielone i błyszczące. Kwiaty w pąkach są efektownie czerwone, po rozwinięciu wewnątrz różowoczerwone, z dużym brązowoczerwonym rysunkiem. Średnica pojedynczego kwiatu wynosi 6,5 do7cm. Kwiaty zebrane są po 11-13 sztuk w duże na 9cm wysokie i 12cm szerokie, wierzchołkowe kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie już w młodym wieku, około połowy maja.
Rododendron Morgenrot wymaga stanowisk półcienistych i zacisznych oraz gleb kwaśnych, umiarkowanie wilgotnych i próchnicznych. Mrozoodporność do -22 st.C.
Szczególnie polecany do hodowli w ogrodach przydomowych, ogrodach wrzosowiskowych, rabatach. Do nasadzeń w grupach.
Różanecznik ten jest zdobywcą srebrnego medalu Liverpool 1984,Anglia złotego medalu "Flora Nova" '87, Boskoop 1987,Holandia.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Morgenrot jest odmianą wielkokwiatową, należącą do grupy yakushimanum.

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

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 90cm wysokości i około 140cm szerokości.

Kwiaty: w pąkach są efektownie czerwone, po rozwinięciu wewnątrz różowoczerwone, z dużym brązowoczerwonym rysunkiem. Średnica pojedynczego kwiatu wynosi 6,5 do7cm. Kwiaty zebrane są po 11-13 sztuk w duże na 9cm wysokie i 12cm szerokie, wierzchołkowe kwiatostany.

Kwitnienie: bardzo obficie już w młodym wieku, około połowy maja.

Owoce: nie owocuje.

Liście: duże, ciemnozielone i błyszczące.

Pokrój: płaskokulisty.

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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W warunkach polskich głównym problemem w uprawie różaneczników zawsze zielonych oraz azali zawsze zielonych jest zima.

Azalie zrzucające liście na zimę są lepiej znoszą warunki klimatyczne panujące w naszym kraju. Roślina zawsze zielona nie zrzuca liści przed nadejściem zimy przez co narażona jest na niekorzystne warunki atmosferyczne, głównym problemem jest tutaj nie tyle mróz (bo różaneczniki wytrzymują temperatury do -30°C) co wiatr który powoduje wysuszenie rośliny.

Różanecznik czy azalia zawsze zielona ma zablokowany dostęp do wody poprzez ujemną temperaturę, więc nie może uzupełniać strat powstałych w skutek parowania z liści.

Bardziej wrażliwe odmiany mogą przemarzać przy niskiej temperaturze, jednak w większości przypadków rośliny źle posadzone cierpią suszę fizjologiczną.

W warunkach klimatycznych Polski występują także liczne odwilże powodujące rozhartowanie rośliny oraz duże różnice temperatur między dniem i nocą mogące doprowadzać do przemarzania pąków kwiatowych różaneczników i azalii kwitnących wczesną wiosną.

Dlatego aby uchronić roślinę przed zagrażającymi czynnikami powinniśmy dobrze wybrać stanowisko.

Rośliny zawsze zielone należy sadzić w miejscu półcienistym, osłoniętym od mocnych zimowych wiatrów. Najlepiej czują się w towarzystwie roślin iglastych które zimą osłaniają je przed słońcem i wiatrem.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron jakuszimański Morgenrot
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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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