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Rododendron Pearces
American Beauty 5 lat Ro55
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro55

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Pearce's American Beauty
jest krzewem o wyprostowanym, mocnym wzroście. Piętnastoletnie okazy osiągają około 180cm wysokości i 160cm średnicy. Pokrój początkowo kulisty, w późniejszym okresie spłaszczony.
Ulistnienie ciemnozielone. Kwiaty tego rododendrona mają bardzo ciekawą barwę, od ciemnoróżowej do rubinowej ze złotobrązową plamką. Kwitnie bardzo obficie. Krzew należy do odmiany z grupy R. Catawbiense o dużej mrozoodporności, nawet do –26°C. Jego pora kwitnienia przypada dość późno, na miesiąc czerwiec. Wymaga gleby próchnicznej i kwaśnej.
kwiatach i liściach. Przeznaczony do nasadzeń w grupach. Wspaniale urozmaici wszelkiego rodzaju ogrody i parki.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Pearce's American Beauty jest niezwykle atrakcyjną odmianą wielkokwiatową.

Zastosowanie: do nasadzeń w grupach. Wspaniale urozmaici wszelkiego rodzaju ogrody i parki.

Wielkość: po 15 latach osiąga około 180cm wysokości i 160cm średnicy.

Kwiaty: mają bardzo ciekawą barwę, od ciemnoróżowej do rubinowej ze złotobrązową plamką.

Kwitnienie: obficie, w czerwcu.

Owoce: nie owocuje.

Liście: ciemnozielone.

Pokrój: początkowo kulisty, w późniejszym okresie spłaszczony.

Stanowisko: półcieniste i cieniste.

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

Odporność na choroby i zimę: bardzo duża mrozoodporność, nawet do -26° C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Różanecznik Pearce's American Beauty jest rośliną o wyjątkowo ciekawym pokroju, pięknych, ozdobnych

Kwiatostany rododendronów usuwamy zaraz, gdy przekwitną. Najlepiej wykonać to ręcznie ręcznie (uszczykując palcami). Staramy się nie uszkodzić pąków śpiących, które znajdują się na krótkim odcinku pędu pomiędzy kwiatostanem a najwyżej położonymi liśćmi.

Zdeformowany różanecznik można przyciąć. Wiosną skracamy wszystkie pędy na wys. 20-30cm. Roślina wypuści nowe. Za rok wybieramy kilka-kilkanaście najsilniejszych, a resztę usuwamy.

Rodzaj rododendron cechuje duża różnorodność - obejmuje setki gatunków, ich mieszańce i odmiany, o różnej sile wzrostu, oraz o rozmaitych barwach i kształtach kwiatów i liści. Obficie kwitnące różaneczniki można sadzić w dużych skupiskach, pojedynczo lub w pojemnikach. Kwiaty i liście różaneczników są trujące.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron Pearce's American Beauty
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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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