Kalmia latifolia 'Peppermint'
Synonim lac.: Kalmia latifolia Peppermint
kalmia szerokolistna 'Peppermint'
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Zimozielony, dość zwarty krzew o krzaczastym pokroju i powolnym wzroście. Po 10 latach dorasta do 0,8 m wysokości i 0,9 m szerokości.
Liście ciemnozielone, eliptyczno-lancetowate, 6,5-8 cm długości i 2-3 cm szerokości, z wierzchu błyszczące, a pod spodem jaśniejsze i
matowe. Korona zrośnięta z pięciu płatków, ma talerzykowata, z charakterystycznymi wyrostkami na zewnątrz kwiatu. Kwiaty w pąkach
są jasnoróżowe, po otwarciu jasnoróżowe lub prawie białe, z charakterystycznym tylko dla tej odmiany i bardzo wyraźnym,
kasztanowoczerwonym, gwiazdkowatym rysunkiem w środku, szerokootwarte, o średnicy pojedynczego kwiatu 2,4-2,7cm, zebrane są
po 30-50 sztuk w efektowne, wierzchołkowe lub boczne, baldachogroniaste kwiatostany. Kwitnie corocznie i obficie w czerwcu. Wymaga
stanowisk zacisznych, słonecznych lub lekko zacienionych oraz gleb kwaśnych, próchnicznych i umiarkowanie wilgotnych. Stosunkowo
nowa, piękna odmiana polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych i wrzosowiskowych, w towarzystwie innych późno kwitnących
krzewów wrzosowatych: azalii, różaneczników, pierisów i kiścieni. Odmiana dość mrozoodporna, ale we wschodnich rejonach kraju
wskazane jest profilaktyczne zabezpieczenie roślin na zimę.
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