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Rododendron Andantino 5 lat
Ro7
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro7

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron odmiany Andantino to krzew o szerokim, luźnym pokroju. Liście bardzo duże do 18 cm długości, owalne, ciemnozielone, błyszczące, zimozielone. Pędy sztywne, grube. Odmiana bardzo atrakcyjna z uwagi na imponującą wielkość kwiatów zebranych w bardzo duże grona oraz soczystą rubinowoczerwoną barwę z
czarnym rysunkiem.
Odmiana ta pojawiła się w 2001 roku jako nowość hodowli H. Hachmann.
Tego pięknego rododendrona polecany również ze względu na silny wzrost i późniejszy niż w przypadku większości odmian okres kwitnienia.
Zalecany do nasadzeń pojedynczych i grupowych, jako roślina dominująca wielkością kwiatów i liści oraz z uwagi na późne kwitnienie ożywiające utworzoną kompozycję.
Może występować w połączeniu z krzewami iglastymi.
Jedna z najważniejszych sprawdzonych i niezawodnie pięknie kwitnących odmian różanecznika sadzona na terenach zielonych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Andantino należy do grupy krzewów wielkokwiatowych.

Zastosowanie: jako pięknie późno kwitnący okazały krzew sadzony pojedynczo lub na dużych przestrzeniach w otoczeniu innych roślin.

Wielkość: wzrost silny, luźny, szeroki, pędy sztywne, grube.

Kwiaty: bardzo duże do 9,5 cm średnicy zebrane w okazałe kwiatostany w rubinowoczerwonej kolorystyce z czarnym rysunkiem.

Kwitnienie: kwitnie każdego roku bardzo obficie od czerwca.

Owoce: nie owocuje.

Liście: bardzo duże do 18 cm długości, owalne, ciemnozielone, błyszczące, zimozielone.

Pokrój: krzew o pokroju kulistym.

Stanowisko: wymaga stanowiska osłoniętego od wiatru, półcienistego lub cienia.

Warunki glebowe: podłoże o pH 4-5, przepuszczalne, żyzne, próchniczne z dodatkiem torfu, umiarkowanie wilgotne, wolne od chwastów.

Odporność na choroby i zimę: odmiana bardzo odporna na mrozy do -26°C. Przed zimą wskazane kilkakrotne podlanie rośliny i zabezpieczenie systemu korzeniowego poprzez okrycie korą, torfem lub słomianymi matami.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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W celu uzyskania obfitego kwitnienia w następnym roku należy wyłamywać zaschnięte kwiatostany.

Glebę wokół krzewu należy ściółkować warstwą kory lub kwaśnego torfu o grubości 5-10 cm.

Podczas suszy oraz przed zimą należy zadbać o dostateczną wilgotność podłoża.

Wiosną należy usuwać połamane i uszkodzone pędy.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Andantino
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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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