Hippophae rhamnoides 'Leikora'
rokitnik pospolity 'Leikora'

(c) fot. Lucjan Kurowski KUROWSCY Szkółki

Żeńska odmiana rokitnika o dość zwartej budowie, nie dająca wiele odrostów korzeniowych, rośnie silnie osiągając od 4 do 6 m
wysokości. Bardzo dobrze plonuje, zawiązuje ciemnopomarańczowe, czerwonawe owoce, dojrzewające we wrześniu i październiku.
Owoce są bardzo duże. Rośliny nadają się do sadzenia w formie żywopłotów, dobrze znoszą przycinanie, silnie się krzewią. Odmiana o
niewielkich wymaganiach glebowych, dobrze rośnie na glebach wapiennych, na stanowiskach słonecznych. Roślina odporna na
niekorzystne warunki miejskie, zanieczyszczenie powietrza, ataki szkodników i porażenia przez patogeny. Odmiana przede wszystkim
polecana do uprawy ze względu na owoce, wykorzystywane w celach spożywczych i leczniczych. Owoce są bogate w witaminy i
mikroelementy, zawierają 4 razy więcej witaminy C niż czarna porzeczka, witaminy E, F, K, P, kwas foliowy, prowitaminę A i D oraz
makro i mikroelementy. Z owoców można robić dżemy, soki, przeciery, nalewki. Owoce rokitnika stanowią pokarm wielu gatunków
ptaków.
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