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Rododendron Nova Zembla
Ro51
Cena

59,00 zł

Cena poprzednia

69,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro51

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Nova Zembla należy do grupy ‘Catawbiense-Hybridum’. Pochodzi z hodowli Kosterów w Boskoop (Belgia) z roku 1902.
Jest to przepiękny, silny, zimozielony, o wzniesionym pokroju krzew, dorastający do wysokości i szerokości od 1,5m do 4m. Znane są okazy osiągające 250cm.
Kwitnie niezawodnie i niezmiernie obficie na przełomie maja i czerwca. Kwiaty tego rododendrona są lejkowate, bez zapachu, szeroko otwarte, intensywnie rubinowoczerwone, w środku z bordowoczarnymi cętkami. Zebrane po 7-21 w zwarte, kuliste kwiatostany. Liście ma ciemnozielone, matowe i gładkie.
W kolekcjach różaneczników ”żelazna pozycja”, o dobrej mrozoodporności, nawet do -29 st. C. Ten zimozielony krzew potrzebuje miejsc cienistych lub półcienistych, gleby stale wilgotnej, kwaśnej z dużą zawartością próchnicy.
Dobrze rośnie w pobliżu zbiorników wodnych gdzie powietrze nasycone jest parą wodną. Roślina szczególnie polecana do nasadzeń grupowych w ogrodach, parkach, na rabatach. Ciekawy pokrój i ozdobne kwiaty rododendrona Nova Zembla, zachwycą każdego miłośnika tego gatunku.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Nova Zembla jest bardzo atrakcyjną odmianą wielkokwiatową.

Zastosowanie: polecany do uprawy w ogródkach przydomowych, parkach oraz ogrodach wrzosowiskowych. Do nasadzeń w grupach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do wysokości i szerokości od 1,5m do 4m. Znane są okazy osiągające 250cm.

Kwiaty: lejkowate, bez zapachu, szeroko otwarte, intensywnie rubinowoczerwone, w środku z bordowoczarnymi cętkami. Zebrane po 7-21 w zwarte, kuliste kwiatostany.

Kwitnienie: kwitnie niezawodnie i niezmiernie obficie na przełomie maja i czerwca.

Owoce: nie owocuje.

Liście: ciemnozielone, matowe i gładkie.

Pokrój: krzaczasty i rozłożysty.

Stanowisko: półcieniste i cieniste.

Warunki glebowe: wymaga podłoża kwaśnego z domieszką próchnicy. Powinno być wilgotne, ale nie bagniste.

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność bardzo wysoka, do -29 st. C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Różaneczniki mają szeroki lecz płytki system korzeniowy i wskazane jest ściółkowanie gleby wokół krzewu takimi materiałami jak przekompostowane trociny, liście dębowe lub igliwie sosnowe.

W takim przypadku należy zwiększyć dawkę nawozów, z których najlepsza jest przefermentowana gnojówka, rozłożony obornik lub gotowe mieszanki przygotowane dla tej grupy roślin.

Wszelkie prace w obrębie bryły korzeniowej należy wykonywać ostrożnie aby nie uszkodzić płytko położonych korzeni.

Młodsze okazy należy przed nadejściem większych mrozów osłonić matami słomianymi, włókniną lub iglastym stroiszem i obficie podlać.

Rozmnażanie rododendronów jest możliwe choć trudne. Przez sadzonki pędowe lub przez odkłady. Ostatnio także przez szczepienie. Gatunki rozmnaża się przez wysiew nasion. Kwitną w 5 roku uprawy.

Przesuszenie roślin może powodować niepasożytniczą chorobę, żółknięcie i zasychanie liści.

NA FOTOGRAFII
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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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