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Rododendron Progres 5 lat
Ro60
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro60

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Progres
jest krzewem o pokroju szerokim i rozłożystym, który po 10 latach dorasta do około 130cm wysokości i około 160cm szerokości.
Jego liście są jasnozielone i lekko błyszczące. Kwiaty ma bardzo ładne, na brzegach fryzowane, jasno rubinoworóżowe, potem w miarę przekwitania jasnoróżowe, z jaśniejszym środkiem i dużą, wyraźną, winnoczerwoną plamką na górnym płatku. Kwitnie bardzo wcześnie, już od początku maja.
Kwiaty rododendrona Progres są duże, do 7-8cm średnicy, zebrane po 9-12 sztuk w okazałe, 10cm wysokie i 13cm szerokie, wierzchołkowe kwiatostany.
Wymaga stanowisk półcienistych i zacisznych oraz gleb kwaśnych, próchnicznych i umiarkowanie wilgotnego podłoża. Mrozoodporność zaledwie do -22 st. C, dlatego różanecznik ten potrzebuje dobrego zimowego okrycia i miejsc osłoniętych.
Zapewnienie roślinie optymalnych warunków zaowocuje wspaniałymi efektami. Rododendron Progres, to idealny krzew do hodowli na terenach wszelkiego rodzaju ogrodów czy parków. Do nasadzeń w grupach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Progres jest bardzo ozdobną odmianą wielkokwiatową, należącą do roślin wrzosowatych.

Zastosowanie: idealny do hodowli w ogrodach przydomowych, ogrodach wrzosowiskowych. Do nasadzeń w grupach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 130cm wysokości i około 160cm szerokości.

Kwiaty: bardzo ładne, na brzegach fryzowane, jasno rubinoworóżowe, potem w miarę przekwitania jasnoróżowe, z jaśniejszym środkiem i dużą, wyraźną, winnoczerwoną plamką na górnym płatku.

Kwitnienie: bardzo wcześnie, już od początku maja.

Owoce: nie owocuje.

Liście: jasnozielone i lekko błyszczące.

Pokrój: krzaczasty i rozłożysty.

Stanowisko: półcieniste.

Warunki glebowe: wymaga podłoża kwaśnego z domieszką próchnicy, umiarkowanie wilgotnego.

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność do -22 st. C, dlatego różanecznik ten potrzebuje dobrego zimowego okrycia i miejsc osłoniętych.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Wiele czynników może sprawić, że nasze rododendrony stracą swoją dobrą formę i urodę. Obserwujmy, więc uważnie krzewy, a kiedy zauważymy pierwsze niepokojące symptomy, bez wahania przystąpmy do działania.

Jeżeli zauważymy na zewnętrznej stronie liścia przebarwienia przypominające mozaikę, możemy się spodziewać, że kiedy zajrzymy pod spód, na wewnętrznej stronie ukarzą się malutkie białe motylki oraz zielonożółte larwy. To mączlik różanecznikowy. Należy natychmiast zastosować odpowiedni preparat na insekty. Spryskujemy nim roślinę dwukrotnie, w odstępie dwutygodniowym.

Rdzawe przebarwienia oraz niewielkie owady na spodniej stronie liścia świadczą o inwazji prześwietlika borówkowca. Jego atak może doprowadzić nawet do utraty liści. Preparat zwalczający prześwietlika należy stosować w okresie, kiedy wylęgają się jego larwy.

Opuchlak truskawkowiec zostawia po sobie ślady żerowania w postaci nadgryzionych brzegów roślin. Chociaż na pierwszy rzut oka tego nie widać, jego larwy niszczą tez korzenie, co powoduje obumieranie rośliny. Zastosujmy preparat zakupiony w sklepie ogrodniczym i opryskujmy chorą roślinę wieczorem.

Rdza objawia się brązowymi plamkami i skupiskami zarodników. Ten problem również zwalczymy za pomocą środków chemicznych stworzonych specjalnie do tego celu.

Podobne brązowe plamki, ale z szarym nalotem tworzy szara pleśń. Jest ona spowodowana nadmierną ilością wilgoci w powietrzu.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Progres
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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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