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Rododendron Rodrigo 5 lat
Row5
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Row5

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Rodrigo
jest zimozielonym krzewem, o umiarkowanie silnym wzroście i dość zwartym pokroju. Po 10 latach dorasta do około 90cm wysokości i około 130cm szerokości.
Liście ma eliptyczne, od 11 do 13cm długości oraz około 5-6cm szerokości, ciemnozielone. Pąki kwiatowe w zimie brązowoczerwone. Wiosną, na początku maja rozwijają się efektowne i duże kwiaty koloru rubinoworóżowego, wewnątrz z wyraźnym, ciemniejszym rysunkiem i na brzegach płatków z lekkim pofalowaniem. Średnica pojedynczego kwiatu wynosi 8-9cm.
Wymaga stanowisk półcienistych oraz gleb kwaśnych, próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych. Mrozodporność bardzo dobra do -24 st.C.
Różanecznik Rodrigo, to niezwykle efektowna, wielkokwiatowa i stosunkowo nowa odmiana z grupy williamsianum, polecana do ogrodów przydomowych i wrzosowiskowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Rodrigo jest odmianą wielkokwiatową, należącą do grupy williamsianum.

Zastosowanie: roślina polecana do ogródków przydomowych, parków oraz ogrodów wrzosowiskowych. Do nasadzeń w grupach lub w pojemnikach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 90cm wysokości i około 130cm szerokości.

Kwiaty: pąki kwiatowe w zimie brązowoczerwone. Wiosną, na początku maja rozwijają się efektowne i duże kwiaty koloru rubinoworóżowego, wewnątrz z wyraźnym, ciemniejszym rysunkiem i na brzegach płatków z lekkim pofalowaniem. Średnica pojedynczego kwiatu wynosi 8-9cm.

Kwitnienie: na początku maja.

Owoce: nie owocuje.

Liście: eliptyczne, od 11 d0 13cm długości i 5-6cm szerokości, ciemnozielone.

Pokrój: płaskokulisty.

Stanowisko: półcieniste.

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

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność do -24 st. C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Decydując się na uprawę różaneczników wybierzmy gatunki i odmiany odporne na niską temperaturę i wytrzymujące jej spadki.

Zawsze zielone krzewy różaneczników giną w Polsce również wskutek nadmiernego wysuszenia ich tkanek.

Największe straty przynoszą mrozy połączone z wschodnimi, północno-wschodnimi i północnymi wiatrami.

Dla różaneczników uprawianych w Polsce problem mogą stanowić również zimowe odwilże, silne promieniowanie słoneczne powodujące oparzenia liści oraz skoki temperatur między dniem a nocą.

Różaneczniki zawsze zielone powinniśmy sadzić w miejscach osłoniętych przed wiatrami i lekko ocienionych od strony południowej.

Wybierzmy teren równinny, unikajmy obniżeń terenu i zastoisk mrozowych. Idealnym terenem pod uprawę różaneczników będzie ogród czy park wyposażony w oczko wodne czy mały staw.

Nawet niewielki, otwarty zbiornik wodny parując zwiększy wilgotność powietrza. Doskonałym sąsiedztwem będą wysokie drzewa o głębokich korzeniach, dęby, sosny, choiny kanadyjskie, czy modrzewie. Unikajmy jednak sąsiedztwa m.in. lip, klonów, buków, grabów, topól, wierzb, czy włoskich orzechów.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron williamsianum Rodrigo
Rhododendron williamsianum Rodrigo
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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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