Hydrangea quercifolia SNOW QUEEN 'Flemygea'
nazwa handlowa: Hydrangea quercifolia SNOW QUEEN
nazwa hodowlana: Hydrangea quercifolia 'Flemygea'
hortensja dębolistna SNOW QUEEN 'Flemygea'
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Obficie kwitnący krzew o jasnozielonych, skórzastych liściach, czerwieniejących jesienią, oraz dużych (do 25 cm długości) wiechowatych
kwiatostanach zbudowanych z kwiatów płonnych i płodnych. Dorasta do 1,5 m wysokości. Liście są duże, skórzaste, mają pięć
nieregularnych klap, są podobnych do liści dębu czerwonego. Z wierzchu są jasnozielone (później ciemnieją), a od spodu srebrnawe,
owłosione, jesienią fantastycznie przebarwiających się na purpurowo. Kwiaty płonne są pojedyncze, białe, dosyć duże; kwiaty płodne
drobne, żółtozielone. Krzewy kwitną w lipcu i sierpniu, w miarę przekwitania kwiaty różowieją. Krzew preferuje gleby żyzne, wilgotne,
stanowiska zaciszne, półcieniste lub lekko ocienione. W ostre zimy krzewy mogą przemarzać, dlatego na wschodzie kraju wymagają
okrywania na zimę stroiszem. Najpiękniej prezentują się sadzone pod świetlistymi koronami drzew.
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Award of Garden Merit (2012) przyznawana przez brytyjskie Królewskie
Towarzystwo Ogrodnicze (RHS) wartościowym roślinom ogrodowym

strefa

6b
autorzy: Grzegorz Falkowski; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Copyright © 2013. Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Producentów roślin znajdziesz na www.zszp.pl

