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Rododendron Blutopia 5 lat
Ro13
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro13

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron odmiany Blutopia jest krzewem wielkokwiatowym o szerokim, niemal kulistym pokroju.
Kwiaty zebrane są w zwarte kwiatostany.
Odmiana wyhodowana w hodowli H. Hachmann w 1988 r.
Zalecany do nasadzeń pojedynczych i w grupach z innymi gatunkami zimozielonymi, bylinami, na tle żywopłotów lub drzew i krzewów iglastych w parkach i ogrodach.

Piękna odmiana polecana z uwagi na wcześniejsze niż większość krzewów z tej grupy kwitnienie oraz bardzo pięknie fioletowe kwiaty z płatkami zdobionymi oliwkowozieloną plamką wewnątrz kielicha i lekko falowanymi brzegami.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron fioletowy Blutopia należy do grupy krzewów wielkokwiatowych.

Zastosowanie: jako ślicznie fioletowo kwitnący niemal kulisty krzew zalecany do nasadzeń grupowych i pojedynczo na tle pasa drzew, krzewów lub żywopłotów lub z innymi roślinami stosując harmonię barw.

Wielkość: wzrost średnio silny, po 10 latach osiąga wysokość 1,5 m i podobną szerokość.

Kwiaty: wcześnie wiąże pąki kwiatowe, kwiaty fioletowe z oliwkowozieloną plamką we wnętrzu, zewnętrzna strona płatków purpurowofioletowa, brzegi ozdobne lekko falowane.

Kwitnienie: rozkwita pod koniec maja, pełny rozkwit w czerwcu.

Owoce: zapylone kwiaty wytwarzają nasiona.

Liście: liście duże, matowo zielone, wielosezonowe, młode przyrosty charakterystyczne czerwonobrązowe.

Pokrój: szeroki, niemal kulisty.

Stanowisko: wymaga stanowiska półcienistego, osłoniętego od wiatru.

Warunki glebowe: żyzne, głębokie i wilgotne gleby o kwaśnym odczynie.

Odporność na choroby i zimę: duża odporność na mrozy nawet do -26°C. Zalecane okrycie na zimę, może przemarzać powyżej poziomu śniegu.

DODATKOWE WIADOMOŚCI

wygenerowano w programie shopGold

Od 2 do 3 tygodni po zakończeniu kwitnienia należy usunąć przekwitłe kwiatostany, wiosną usuwać połamane i uszkodzone pędy.

W okresie suszy konieczne obfite podlewanie. Rododendrony także podlewamy w okresie zimowym, jeśli odpuszczą mrozy. Nie podlewamy w dni mroźne.

Bardzo dobrą ochroną przed zimą jest okrywanie ściółką, torfem, słomianymi matami. W przypadku zastosowania osłon na zimę należy zwracać uwagę, czy nie pojawia się czekoladowa plamistość – grzyb Botrytis fabae.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Blutopia
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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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