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Budleja "Dreaming White"
Cena

8,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

KBUD2

Opis produktu
Odmiana o karłowym wzroście i krzaczastym pokroju. Jej pokrój jest rozłozysty i potrafi osiągnąć nawet 1 metr
szerokości. Kluczowym elementem zdobiącym, jak u większości budlei są kwiaty. Pojawiają się one na roślinie
w okresie czerwiec-październik. W przypadku tej odmiany zabarwienie kwiatów jest śnieżnobiałe. Co na tle
zielonych kwiatów prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Idealna do nasadzeń grupowych jak i jako roślina
obwódkowa, czy soliter.

Pokrój: krzew
Typ rośliny: Krzew liściasty
Stanowisko: sloneczne
Barwa ulistnienia: zielone
Barwa kwiatów: biała
Okres kwitnienia: czerwiec-październik
ph podłoża: kwaśne, obojętne, zasadowe
Wielkość dorastania: 65 cm
Strefa: 6

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar doniczki: C1 - 1 litr , C2 - 2 litry

Warunki uprawowe
Budleja ta jest rośliną preferującą stanowisko słoneczne. Nie jest wymagająca w stosunku do warunków
glebowych, jednakże warto jej zapewnić umiarkowaną wilgotność i zaopatrzyć w wodę w okresach długotrwałej
suszy. Jest rośliną mrozoodporną, ale zwłaszcza młode sadzonki mogą przemarzać w trakcie zim o niższych
wartościach temperatur. Z tego tytułu warto ja zabezpieczyć na okres mrozów za pomocą np. białej
agrowłókniny zimowej o gramaturze 50g/m2. Jeśli jednak przemarznie, nie poddawajmy się zbyt szybkiej
eliminacji jej, ponieważ po przycięciu najczęściej odrasta. Warto także wiosną, po ustaniu przymrozków,
przyciąć ją na wysokość 15-20 cm. Zabieg ten spowoduje zagęszczenie pędów, uatrakcyjnienie pokroju oraz
pobudzi do bardziej obfitego kwitnienia.

Możliwości wykorzystania
- roślina pojemnikowa, dekoracyjne pojemniki na tarasach, balkonach czy towarzyszące budynkom firmowym,
gastronomii i hotelarstwa
- roślina soliterowa
- tworzywo rabat wielogatunkowych
- tworzywo jednogatunkowych nasadzeń w postaci barwnych plam, tzw. masywów
- roślina do ogrodów skalnych
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-roślina do nasadzeń miejskich
- składnik w piętrowych nasadzeniach
-tworzywo niskich obwódek wzdłuż chodnikach lub mających za zadanie oddzielić pewne układy kompozycyjne
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