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Lawenda "Hidcote Blue"
Cena

8,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Numer katalogowy

BLAW1

Opis produktu
Odmiana "Hidcote Blue" tworzy gęste i zwarte kępy. Cechuje się jednymi z najciemniejszych kwiatów. Kwiaty
ciemnofioletowe pojawiają się w czerwcu. Miododajne, przyciągają liczne owady. Cała roślina silnie pachnąca.
Świetnie prezentuje się w monokulturowych nasadzeniach, tworząc barwne plamy. Bardzo atrakcyjnie wygląda
w kompozycji z zimozielonymi żywotnikami, różami, karłowymi sosnami , berberysami czy jeżówką.
Pokrój: kępiasty
Typ rośliny: bylina
Stanowisko: słoneczne
Zimozieloność: roślina zimozielona
Barwa ulistnienia: niebiesko-srebrzyste
Barwa kwiatów: fioletowa
Okres kwitnienia: czerwiec - sierpień
Zapotrzebowanie wodne: przeciętne
ph podłoża: kwaśne, obojętne, zasadowe
Wielkość dorastania: 30 cm
Strefa: 4

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar doniczki: C1 - 1 litr , C 1,5 - 1,5 litra , C2 - 2 litry

Warunki uprawowe
Lawenda musi być uprawiana w pełnym słońcu, aby mogła wydawać kwiaty, więc nie wahaj się, sadzić jej w tych
gorących, suchych miejscach, gdzie nic innego z pozoru wydaje się rosnąć. W rzeczywistości będą rosły lepiej
na ubogiej, żwirowej glebie niż na żyznej próchnicy. Nie ulegaj pokusie wzbogacenia gleby podczas jej sadzenia.
Ostry drenaż, zwłaszcza zimą, jest niezbędny do zapobiegania gniciu korzeni. Poza tym wiadomo, że lawenda
jest bardzo odporna rośliną na działanie szkodników i chorób grzybowych. Ścinanie wiecznie zielonych liści
wczesną wiosną odmłodzi rośliny i pobudzi nowy wzrost. Zabieg ten wykonujemy początkiem wiosny (marzec),
po ustąpieniu ostrych mrozów.

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
-roślina do nasadzeń miejskich
- składnik w piętrowych nasadzeniach
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-tworzywo niskich obwódek wzdłuż chodnikach lub mających za zadanie oddzielić pewne układy kompozycyjne

Nagrody
Lawenda wąskolistna w odmianie "Hidcote" 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.
Nagroda została nadana dwukrotnie w 1993 i 2001 roku.
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