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Link do produktu: https://www.goldplants.eu/rododendron-purple-splendour-5-lat-ro61-p-618.html

Rododendron Purple
Splendour 5 lat Ro61
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro61

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Purple Splendour to przepiękny, zimozielony, kulisty krzew, który po 10 latach dorasta do około 150cm wysokości i tyle samo szerokości.
Liście tej rośliny są ciemnozielone, eliptyczno-lancetowate, średniej wielkości. Kwiaty duże, do 8cm średnicy. Rozwijają się około połowy maja i kwitną aż do początku czerwca. Są szerokolejkowatego kształtu, z mocno pofalowanym brzegiem płatków, intensywnie ciemnopurpurowofioletowe, z czerwonawymi, licznymi cętkami, zlewającymi się w dużą, kontrastową plamę. Kwiaty zebrane są po około 15 sztuk w duże, płaskokuliste, wierzchołkowe kwiatostany.
Wymaga stanowisk zacisznych i półcienistych oraz gleb kwaśnych, umiarkowanie wilgotnych i próchnicznych. Mrozoodporność do -24 st. C ale podczas bezśnieżnych zim, liście mogą ulec uszkodzeniom mrozowym, dlatego wskazane jest dobre, zimowe okrycie.
Rododendron Purple Splendour zalecany jest do nasadzeń grupowych, w połączeniu z krzewami iglastymi w parkach i ogrodach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

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

Zastosowanie: do nasadzeń grupowych, w połączeniu z krzewami iglastymi w parkach i ogrodach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 150cm wysokości i tyle samo szerokości.

Kwiaty: kwiaty duże, do 8cm średnicy, szerokolejkowatego kształtu, z mocno pofalowanym brzegiem płatków, intensywnie ciemnopurpurowofioletowe, z czerwonawymi, licznymi cętkami, zlewającymi się w dużą, kontrastową plamę. Kwiaty zebrane są po około 15 sztuk w duże, płaskokuliste, wierzchołkowe kwiatostany.

Kwitnienie: od połowy maja do początku czerwca.

Owoce: nie owocuje.

Liście: ciemnozielone, eliptyczno-lancetowate, średniej wielkości.

Pokrój: kulisty.

Stanowisko: półcieniste.

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

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność do -24 st. C ale podczas bezśnieżnych zim, liście mogą ulec uszkodzeniom mrozowym, dlatego wskazane jest dobre, zimowe okrycie.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Rododendrony mogą osiągać wysokość nawet do 4m, z tego względu polecane są w szczególności do dużych ogrodów.

Rośliny te idealnie nadają się do uprawy w zacienionych miejscach, pod koronami drzew lub pod innymi obiektami osłaniającymi ją od nadmiernego wiatru.

Należy zwrócić uwagę czy w naszym ogrodzie nie występuje nadmiar wapnia. Różaneczniki nie tolerują podłoża wapiennego, gdyż hamuje ono ich rozwój.

Stale wilgotna gleba to podstawowa zasada w uprawie. Nie można dopuścić do przesuszenia rośliny, gdyż wówczas kwiaty szybciej opadają.

Po przekwitnięciu ważne jest staranne usunięcie przekwitłych kwiatów. Zapobiega to tworzeniu się nasion, które osłabiają roślinę i sprawiają mniej intensywne kwitnienie w roku następnym.

Krzewy przycinamy wczesną wiosną, najczęściej w marcu. Należy usunąć mało dekoracyjne i słabe pędy. W przypadku złego stanu rośliny zalecane jest ostre cięcie na wysokości ok. 25 cm od ziemi.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Purple Splendour
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DLACZEGO WARTO KUPIĆ ROŚLINY U NAS
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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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