Dane aktualne na dzień: 03-10-2022 19:28

Link do produktu: https://www.goldplants.eu/rododendron-rasputin-5-lat-ro63-p-620.html

Rododendron Rasputin 5 lat
Ro63
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro63

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Rasputin to krzew o średnio silnym wzroście i ciekawym, szerokim ale wyprostowanym pokroju. Dziesięcioletni rododendron Rasputin osiąga wysokość około 100cm.
Kwiaty tego rododendrona są jasnofioletowe z dużą ciemnofioletową plamką, trwałe i niezwykle ozdobne. Rozwijają się na przełomie maja i czerwca. Kwitnienie bardzo obfite. Roślina ta jest jedną z najciemniejszych odmian o dużej mrozoodporności. Wymaga gleby kwaśnej i próchnicznej oraz podłoża umiarkowanie wilgotnego.
Wspaniale będzie harmonizował z innymi roślinami w ogrodach, parkach czy rabatach. Do nasadzeń w grupach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Rasputin jest bardzo ozdobną, jedną z najciemniejszych odmian wielkokwiatowych.

Zastosowanie: do nasadzeń grupowych w ogrodach, parkach, rabatach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 100cm wysokości.

Kwiaty: jasnofioletowe z dużą ciemnofioletową plamką, trwałe i niezwykle ozdobne.

Kwitnienie: na przełomie maja i czerwca.

Owoce: nie owocuje.

Liście: ciemnozielone i zimozielone.

Pokrój: krzaczasty i rozłożysty.

Stanowisko: półcieniste i cieniste.

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

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność bardzo dobra.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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W niewielkim ogrodzie wystarczy posadzić 2-3 krzewy różanecznika, gdyż rozrastają się szeroko, choć powoli. Na działce zwykle nie zmieści się więcej niż jeden.

Należy im przeznaczyć miejsce dobrze widoczne, na które w pełni zasługują ale zaciszne, osłonięte od północnych i wschodnich wiatrów i półcieniste lub co najmniej w południe zacienione.

Rozpowszechniona opinia o „kapryśności” różaneczników spowodowana jest głównie ich dużymi wymaganiami co do wilgotności powietrza. Krzewom tym najbardziej odpowiada powietrze nasycone parą wodną, mgła i pochmurna pogoda, a także umiarkowana temperatura bez gwałtownych wahań.

W Polsce różaneczniki najlepiej rosną i zimują na terenach zachodnich i nadmorskich, tam też są najbardziej rozpowszechnione. Gatunki zimozielone wymagają lepszych warunków klimatycznych.

Do uprawy rododendronów najlepsza jest ziemia z wrzosowiska z domieszką igieł sosnowych czy świerkowych. Ziemię taką można zebrać np. podczas wycieczki czy spaceru. różaneczniki, jako rośliny z rodziny wrzosowatych, najlepiej na niej rosną.

Po posadzeniu wraz z dużą bryłą korzeniową, trzeba krzewy bardzo obficie podlać, a gatunki zimozielone przynajmniej przez miesiąc cieniować w słoneczne południa.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron wielkokwiatowy Rasputin
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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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