Hydrangea paniculata MAGICAL MONT BLANC 'Kolmamon' PBR
nazwa handlowa: Hydrangea paniculata MAGICAL MONT BLANC
nazwa hodowlana: Hydrangea paniculata 'Kolmamon'
hortensja bukietowa MAGICAL MONT BLANC 'Kolmamon'

Krzew dorastający do wysokości 1,5 m i podobnej szerokości. Pędy bardzo sztywne, wyprostowane. Liście jajowate, ciemnozielone, po
obu stronach szorstko owłosione. Kwiaty wyłącznie płonne, zebrane w gęste, stożkowate kwiatostany. Kwiatostany dorastają do 25 cm
długości i mają intensywnie biały kolor z początkowo charakterystycznym zielonym zakończeniem. Kwitnienie rozpoczyna się w lipcu i
trwa do września, po przekwitnieniu kwiaty zasychają pozostając ozdobą krzewu przez jesień i zimę. Odmiana polecana do uprawy na
glebach umiarkowanie żyznych, wilgotnych i przepuszczalnych, lekko kwaśnych, na stanowiskach słonecznych lub półcienistych.
Odporna na mróz i rzadko atakowana przez choroby i szkodniki. Polecana do sadzenia w grupach w ogrodach przydomowych i zieleni
osiedlowej oraz do uprawy w pojemnikach. Kwiaty doskonale nadają się do bukietów i zasuszania. Odmiana otrzymana w szkółce Kolster
BV, wprowadzona na rynek przez tę firmę w 2014 roku. Roślina zgłoszona do Konkursu Roślin Nowości wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE w 2019
roku przez BREEDERPLANTS VOF.
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