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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/azalia-tunis-malinowoczerwone-azw25-p-55.html

Azalia Tunis
malinowoczerwone Azw25
Cena

59,00 zł

Cena poprzednia

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Azw25

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Rododendron azalia odmiany Tunis zaliczana jest do grupy krzewów wielkokwiatowych silnie rosnących o wyprostowanym pokroju.
Jako odmiana sprawdzona, czarująca zapachem pięknych, malinowoczerwonych kwiatów zebranych w gęste, duże kwiatostany zalecana do nasadzeń zarówno pojedynczych jak i grupowych, szczególnie w miejscach wypoczynku, ale także przed wejściem do domu, do ozdoby parkanu lub jako żywopłot, również w sąsiedztwie innych roślin wrzosowatych, krzewów i drzew iglastych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: rododendron azalia Tunis jest mieszańcem wielkokwiatowym grupy Knap Hill-Exbury wyhodowanym w szkółce bankiera L. Rothschilda w 1926r.

Zastosowanie: jako krzew ozdobny z pachnących malinowoczerwonych licznych kwiatów. Zalecany do nasadzeń przede wszystkim w pobliżu domu i miejsc wypoczynku, najlepiej w większej grupie, gdzie upajać nas będzie zapach jego urokliwych kwiatów.

Wielkość: odmiana silnie rosnąca, po 10 latach osiąga 2m wysokości i 2m średnicy.

Kwiaty: pachnące, malinowoczerwone, na zewnątrz nieco jaśniejsze z pomarańczową plamką na całym środkowym górnym płatku o średnicy 5-6cm, zebrane po 10-13 w luźne kwiatostany o wymiarach 7-9x12-14cm. Nitka słupka długa 8-9cm, ciemnoczerwona, wystająca ponad kwiat.

Kwitnienie: kwitnie obficie na przełomie maja i czerwca.

Owoce: nie usunięte kwiatostany zawiązują owoce.

Liście: żywozielone, lekko błyszczące, wydłużone, sezonowe.

Pokrój: zwarty, wyprostowany.

Stanowisko: zalecane stanowiska słoneczne lub lekko zacienione.

Warunki glebowe: gleba o kwaśnym odczynie, żyzna, przepuszczalna o średniej wilgotności.

Odporność na choroby i zimę: całkowita mrozoodporność do -23°C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Z przysłów: Tak jak kwiat potrzebuje słońca, by stać się kwiatem, tak człowiek potrzebuje miłości, by stać się czlowiekiem.

Korony kwiatów po przekwitnięciu oryginalnie wiszą na długich słupkach.

Brak liści w zimie zwiększa odporność rośliny na mróz.

Poprawę kwitnienia w następnym roku i zagęszczenie krzewu uzyskujemy poprzez przycięcie o 20% zeszłorocznych pędów z przekwitłymi kwiatami lub choćby tylko wyłamanie przekwitłych kwiatostanów.

Aby odmłodzić stare egzemplarze należy przyciąć rośliny nisko nad ziemią, co spowoduje pobudzenie śpiących paków, z których wyrosną liczne młode pędy.

NA FOTOGRAFII

Azalia wielkokwiatowa Tunis
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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 azalie sprzedajemy w stanie bez liści (azalie zrzucają liście na zimę) w doniczkach. W sezonie rośliny posiadają piękne żywe ulistnienie i są w plastikowych doniczkach.

Przedmiotem sprzedaży są sadzonki wysokości około 35-45 cm. Azalie kwitną przeważnie już w tym samym roku po posadzeniu na miejsce stałe.
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