Carex morrowii 'Ice Dance'
turzyca Morrowa 'Ice Dance'

(c) fot. - PLANTPOL PLANTPOL Sp. z o.o. Produkcja i Hodowla Roślin Ozdobnych

(c) fot. Joanna i Bogdan Piech PIECH
Szkółka

Zimozielona, dekoracyjna również zimą, turzyca o wąskich, lekko wygiętych liściach, tworzących szerokie, gęste kępy do 40 cm
wysokości. W odróżnieniu od podobnej, bardziej znanej odmiany ‘Variegata’, biały brzeg liści jest nieco szerszy, bardziej widoczny oraz
odmiana ta wytwarza nieco dłuższe, podziemne rozłogi. Efektowna także w czasie kwitnienia, dzięki okazałym, żółtym pręcikom. Kwitnie
w kwietniu. Wymaga gleby próchnicznej, przepuszczalnej, stale, lecz umiarkowanie wilgotnej. Roślina odporna na szkodniki i choroby.
Wymaga osłoniętego stanowiska. Nadaje się do zazieleniania miejsc pod drzewami, choć jest nieco wrażliwa na mróz i wysuszające
wiatry. Mrozoodporność zależy od miejscowych warunków siedliska i kondycji roślin. Wiosną dobrze jest przyciąć całkowicie lub
częściowo przemarznięte liście. Ta czynność może być uciążliwa przy większej liczbie roślin, warto więc sadzić kilka roślin w sąsiedztwie
odmian funkii lub zimozielonych różaneczników. Z powodu dłuższych rozłogów zaleca się sadzić 5 roślin na 1 m2. Wybór rozstawy zależy
głównie od szybkości z jaką chcemy uzyskać efekt rośliny okrywowej.
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