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Rododendron Balalaika 5 lat
Ro2
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro2

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Balalaika jest niewielkim krzewem o szerokim, zwartym pokroju. Liście skórzaste, błyszczące, zimozielone. Kwiaty dzwonkowate, w pąku czerwone lub czerwono-pomarańczowe, po rozwinięciu pomarańczowe z żółtopomarańczowym środkiem, obrzeżone różowoczerwoną obwódką, różowoczerwone smugowane lub
różowożółte z pomarańczowym rysunkiem na górnym płatku.
Odmiana wyhodowana przez H. Hachmann’a w 1987 roku.
Rododendron Balalaika jest niezwykle atrakcyjny ze względu na piękne, zmieniające się w trakcie rozwijania barwy kwiatów oraz bardzo obfite kwitnienie. Z uwagi na niewielkie rozmiary zalecany zarówno do nasadzeń pojedynczych jak i grupowych, także w połączeniu z krzewami iglastymi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

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

Zastosowanie: jako pięknie, obficie kwitnący krzew niewielkich rozmiarów sadzony pojedynczo, na małych powierzchniach przydomowych ogródków lub w większych skupiskach, także z innymi roślinami.

Wielkość: po około 10 latach osiąga wysokość do 0,6 m, szerokość do 1 m.

Kwiaty: duże, dzwonkowate, kilka do kilkunastu sztuk na jednym pędzie kwiatowym, atrakcyjnie zmieniające barwę w trakcie rozkwitania.

Kwitnienie: rozkwita w II połowie maja, kwitnie obficie.

Owoce: Rzadko zawiązuje szypułki owocowe.

Liście: szerokolancetowate, skórzaste, błyszczące ciemnozielone, zimozielone.

Pokrój: krzew o szerokim, zwartym , płaskim pokroju. Rośnie ściśle, 10-o letnie krzewy mają około 60 cm wysokości i 90 cm szerokości.

Stanowisko: Dobrze rośnie na stanowiskach słonecznych, jednak zaleca się stanowiska półcieniste, osłonięte i zaciszne.

Warunki glebowe: zalecane sadzenie na glebach przepuszczalnych, żyznych, próchnicznych, z dodatkiem torfu, umiarkowanie wilgotnych, wolnych od chwastów o pH gleby 4-5.

Odporność na choroby i zimę: odmiana odporna na mrozy do -25°C, jednak w chłodniejszych regionach kraju wskazane okrywanie roślin, szczególnie młodych. Lepiej zimuje posadzona na stanowisku półcienistym. Podczas suszy i przed zimą należy zapewnić roślinie dostateczną wilgotność podłoża.

Roślina wieloletnia, łatwa w uprawie, odwdzięczająca się pięknym długim kwitnieniem.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Glebę wokół rośliny należy ściółkować warstwą kory lub kwaśnego torfu o grubości ok. 5-10 cm.

Po zakończeniu kwitnienia należy wyłamywać zaschnięte kwiatostany.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Balalaika
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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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