Dane aktualne na dzień: 12-08-2022 17:31

Link do produktu: https://www.goldplants.eu/rododendron-van-weerden-poelman-5-lat-ro69-p-626.html

Rododendron Van Weerden
Poelman 5 lat Ro69
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Ro69

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Van Weerden Poelman
jest wspaniale prezentującym się, zimozielonym krzewem o pokroju dość luźnym i rozłożystym. Po 10 latach dorasta do około 1,8m wysokości i około 2m szerokości.
Liście jego są eliptyczne, 10-15cm długości i ciemnozielone. Kwiaty natomiast są niezwykle efektownie rubinowoczerwone z ciemniejszą, brązową plamką na górnym płatku. Zebrane są po kilkanaście sztuk w dużych, wierzchołkowych kwiatostanach. Kwitnie pięknie i obficie na przełomie maja i czerwca.
Wymaga stanowisk półcienistych oraz gleb kwaśnych, umiarkowanie wilgotnych i próchnicznych. Mrozoodporność bardzo dobra do - 26 st. C.
Różanecznik Van Weerden Poelman jest bardzo starą i odporną odmianą, szczególnie polecaną do dużych ogrodów i na wrzosowiska.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Rodzaj rośliny: różanecznik rododendron Van Weerden Poelman jest bardzo starą odmianą wielkokwiatową.

Zastosowanie: odmiana polecana do ogródków przydomowych i wrzosowiskowych, do sadzenia w grupach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 1,8m wysokości i około 2m szerokości.

Kwiaty: niezwykle efektownie rubinowoczerwone z ciemniejszą, brązową plamką na górnym płatku. Zebrane są po kilkanaście sztuk w dużych, wierzchołkowych kwiatostanach.

Kwitnienie: kwitnie pięknie i obficie na przełomie maja i czerwca.

Owoce: nie owocuje.

Liście: eliptyczne, 10-15cm długości i ciemnozielone.

Pokrój: krzaczasty, rozłożysty.

Stanowisko: półcieniste.

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

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność bardzo dobra, dochodząca do - 26 st. C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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W warunkach polskich głównym problemem w uprawie różaneczników zawsze zielonych jest zima.

Roślina zawsze zielona nie zrzuca liści przed nadejściem zimy przez co narażona jest na niekorzystne warunki atmosferyczne, głównym problemem jest tutaj nie tyle mróz (bo różaneczniki wytrzymują temperatury do -30°C) co wiatr który powoduje wysuszenie rośliny.

Różanecznik zawsze zielony ma zablokowany dostęp do wody poprzez ujemną temperaturę, więc nie może uzupełniać strat powstałych w skutek parowania z liści.

Bardziej wrażliwe odmiany mogą przemarzać przy niskiej temperaturze, jednak w większości przypadków rośliny źle posadzone cierpią suszę fizjologiczną.

W warunkach klimatycznych Polski występują także liczne odwilże powodujące rozhartowanie rośliny oraz duże różnice temperatur między dniem i nocą mogące doprowadzać do przemarzania pąków kwiatowych różaneczników kwitnących wczesną wiosną.

Dlatego aby uchronić roślinę przed zagrażającymi czynnikami powinniśmy dobrze wybrać stanowisko.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron Van Weerden Poelman
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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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