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Link do produktu: https://sklep.szkolkastecz.pl/swierk-klujacy-glauca-globosa-p-91.html

Świerk kłujący – Glauca Globosa
Cena

35,00 zł

Numer katalogowy

RIGŚ1

Opis produktu
Odmiana karłowa, która w pierwszym okresie ma półkulistą formę a z wiekiem staje się bardziej stożkowa. Igły
srebrno-niebieskie, kłujące. Idealna roślina do ogrodów skalnych, donic, czy innych kompozycji ogrodowych. Jej
ożywcza kolorystyka wprowadza ożywienie do ogrodu. Jest to mało wymagający uprawowo kultywar oraz w
pełni mrozoodporny. Idealnie się sprawdzi w charakterze soliteru, składnika wielogatunkowych nasadzeń oraz
jako materiał donicowy na tarasach, balkonach czy przy wejściach do budynków. Interesująco także się
zaprezentuje jako rytmicznie rozmieszczone elementy przy drogach kołowych i pieszych. Dostępne wersje
szczepiona na wyższym pniu oraz nisko dają szerokie spektrum możliwości zastosowania.
Pokrój: kulisty
Typ rośliny: Roślina iglasta
Stanowisko: słoneczne
Zimozieloność: roślina zimozielona
Barwa ulistnienia: niebieskawe
Zapotrzebowanie wodne: przeciętne
ph podłoża: kwaśne, obojętne, zasadowe
Wielkość dorastania: 200 cm
Strefa: 4

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar doniczki: C3 - 3 litry

Warunki uprawowe
Sosny są roślinami, które cechują się wyjątkowo małymi wymaganiami uprawowymi. Są łatwe w uprawie i z tego
tytułu bardzo często wybierane przez właścicieli ogrodów oraz architektów krajobrazu. Są to rośliny które
stanowią główny budulec zalesienia w Polsce, co pokazuje jak świetnie się w naszym klimacie czują. Są w pełni
mrozoodporne i wyjątkowo mało wrażliwe na brak wilgoci. Rosną niemal na każdym obszarze i są niezawodne w
uprawie.
Sosny nie mają szczególnych wymagań pod względem ph gleby oraz są mało wymagające pod względem
wilgotności. Najlepsze jest podłoże przepuszczalne, choć także radzi sobie w bardziej gliniastych podłożach.
Należy jednak unikać sadzenia ich w miejscach z wysokim poziomem wód gruntowych oraz podmokłych. Sosny
karłowe są często wykorzystywane jako rośliny pojemnikowe. Jednak w takim wykorzystaniu warto zapewnić im
odpowiednie warunki. Sosny jak już wspomnieliśmy preferują przepuszczalne podłoża i są mało wrażliwe na
susze. Z tego względu konieczne jest zastosowanie w donicy właściwego drenażu (np. w rodzaju keramzytu)
oraz odpływu wody. Zbyt mokre podłoże i stojąca woda mogą spowodować gnicie korzeni.
Sosna "Jane Kluis" rośnie w stanowisku słonecznym i nie wymaga sadzenia w miejscach osłoniętych od wiatru.
Dobrze sobie radzi w wietrznych miejscach.
Te wszystkie cechy znacznie poszerzają możliwości wykorzystania sosny "Jane Kluis", a co za tym idzie również
jej obecności w ogrodach. To bardzo wartościowy materiał roślinny i warty uwagi.
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Możliwości wykorzystania
-

ogrody skalne
ogrody w stylu japońskim
roślina pojemnikowa, z pewnością ożywi tarasy, balkony, ogrody dachowe, patio czy wejścia do budynków.
możliwość wykorzystania jako składnik wielogatunkowych nasadzeń
zielony szkielet w piętrowych nasadzeniach
roślina na skarpy przy tarasach
soliter
rytmiczne nasadzenie wzdłuż chodników
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