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Kalina koralowa "Compactum"
Cena

7,00 zł

Numer katalogowy

KOZK2

Opis produktu
Bardzo atrakcyjny kultywar kaliny osiągający niższe rozmiary wysokościowe niż pozostałe odmiany. Kwiaty
białe zebrane w płaskie kwiatostany pojawiają się w maju. Dodatkową atrakcja są pięknie zmieniające barwę
liście, które w jesiennym okresie wpadają w pomarańczowoczerwoną tonację barwną. Istotny przymiot
atrakcyjności tej rośliny, stanowią lśniąco czerwone owoce, utrzymujące się dłuższy czas na roślinie.
Pokrój: krzaczasty
Typ rośliny: Krzew
Stanowisko: Słoneczne i półcień
Barwa ulistnienia: zielone
Barwa kwiatów: białe
Okres kwitnienia: maj
Owoce: kuliste
Barwa owoców: czerwone
Pora owocowania: październik
ph podłoża: kwaśne, obojętne, zasadowe
Wielkość dorastania: 100-150 cm
Strefa: 4

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar doniczki: C2 - 2 litry

Warunki uprawowe
Kalina jest mało wymagającą rośliną i względnie łatwą w uprawie. Preferuje ona stanowiska słoneczne oraz
częściowo zacienione. Pod względem podłoża jest tolerancyjna i niezbyt wybredna w aspekcie jego ph. Biorąc
pod uwagę jednak rodzaj podłoża, preferuje gleby wilgotne oraz żyzne, ale poradzi sobie także w mniej
sprzyjających warunkach. W razie dłuższych okresów bezdeszczowych, konieczne może być dostarczenie
niezbędnych ilości wody, aby zapewnić roślinie optymalny wzrost. Kalina jest rośliną, która cechuje się szybkim
i nieregularnym wzrostem. W związku z tym warto kształtować jej wygląd, poprzez regularne i systematyczne
formowanie. Dzięki takim zabiegom uzyskamy pożądany kształt rośliny i dużo bardziej atrakcyjny wygląd. Kalina
jest mrozoodporna i nie powinna przemarzać w żadnym rejonie naszego kraju. Jest również mało wrażliwa na
choroby grzybowe. Szkodniki na które warto zwrócić uwagę to przede wszystkim mszyce. Potrafią one swym
masowym atakiem, obniżyć wartość dekoracyjną rośliny. Roślina jest także tolerancyjna na zanieczyszczenia
powietrza, dzięki temu może być z powodzeniem wykorzystywana w szeroko rozumianej zieleni miejskiej.

Możliwości wykorzystania
-

roślina soliterowa
tworzywo rabat wielogatunkowych
roślina do nasadzeń miejskich
składnik w piętrowych nasadzeniach
tworzywo żywopłotów
roślina sadzona przy szlakach komunikacji
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Nagrody
Kalina koralowa "Compactum" jest laureatem prestiżowej nagrody AGM (Award of Garden Merit) nadawanej
przez Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze (Royal Horticultural Society's) . Jest to nagroda dla roślin o
szczególnych cechach dekoracyjnych i wysokiej odporności na choroby, a więc roślin, które w opinii RHS są
niezawodne w ogrodzie. Istota nagrody sprowadza się do pomocy ogrodnikom w wyborze roślin do ich ogrodów.
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