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Rododendron Vater Böhlje 5
lat Row6
Cena

79,00 zł

Cena poprzednia

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

Row6

Opis produktu
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Różanecznik rododendron Vater Böhlje to zimozielony, zwarty krzew, o pokroju regularnym i półkulistym. Po 10 latach dorasta do około 0,7m wysokości i około 0,9m szerokości.
Liście ma eliptyczno-jajowate, ciemnozielone i lekko błyszczące. Kwiaty tego różanecznika mają kolor jasno różowoliliowy, bez rysunku, lejkowato-dzwonkowatego kształtu, o średnicy od 5 do 5,5cm. Na brzegach płatki lekko pofalowane i zebrane po 6 do 9 sztuk w kuliste i dość zwięzłe, wierzchołkowe kwiatostany. Kwitnie od początku maja, dość obficie.
Wymaga stanowisk półcienistych oraz gleb kwaśnych, próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych. Mrozoodporność dobra, do -25 st.C.
Odmiana polecana do ogródków przydomowych i wrzosowiskowych, do nasadzeń na rabatach i w dużych grupach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

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

Zastosowanie: roślina polecana do ogródków przydomowych, parków oraz ogrodów wrzosowiskowych. Do nasadzeń na rabatach oraz w dużych grupach.

Wielkość: po 10 latach dorasta do około 0,7m wysokości i około 0,9m szerokości.

Kwiaty: mają kolor jasno różowoliliowy, bez rysunku, lejkowato-dzwonkowatego kształtu, o średnicy od 5 do 5,5cm. Na brzegach płatki lekko pofalowane i zebrane po 6 do 9 sztuk w kuliste i dość zwięzłe, wierzchołkowe kwiatostany.

Kwitnienie: na początku maja, dość obficie.

Owoce: nie owocuje.

Liście: eliptyczno-jajowate, ciemnozielone i lekko błyszczące.

Pokrój: płaskokulisty.

Stanowisko: półcieniste.

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

Odporność na choroby i zimę: mrozoodporność do -25 st. C.

DODATKOWE WIADOMOŚCI
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Różaneczniki zawsze zielone wymagają gleb piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, brunatnych, próchnicznych, kwaśnych o pH 4,5-5,5. Właściwości gleby poprawimy poprzez dodanie do gleby torfu kwaśnego, kory sosnowej, liści dębowych, czy igliwia.

Rośliny zakupione w pojemnikach będziemy mogli posadzić w glebie nawet wczesną jesienią. Przed zimą z pewnością zdążą ukorzenić się na nowym miejscu.

Wybierając rośliny sadźmy je w jak największych grupach. W skupisku 50 okazów rododendronów wytworzy się specyficzny mikroklimat, o korzystnych stosunkach wodnych.

Pamiętajmy o rozstawie. Zachowajmy wymaganą odległość między sadzonkami różnych odmian. Właściwa powinna wynosić od 60 do 100 centymetrów.

Rododendrony to towarzyskie krzewy, posadzone samotnie z pewnością nie będą rosły zbyt dobrze.

Pamiętajmy o zachowaniu odległości krzewów od ścian budynków. Nie sadźmy rododendronów zbyt blisko nagrzewających się ścian bloków, czy bogatej w wapń osiedlowej gleby.

Po wyjęciu z pojemnika, w którym zostały zakupione, rozluźnijmy ich glebę, aby korzenie mogły przerastać do nowego podłoża.

NA FOTOGRAFII

Różanecznik rododendron williamsianum Vater Böhlje
Rhododendron williamsianum Vater Böhlje
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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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