Mahonia ×media 'Winter Sun'
mahonia pośrednia 'Winter Sun'

Wolnorosnący, zimozielony krzew o pionowych, prostych pędach i zwartym pokroju. Dorasta do 1-1,5 m wys. Liście nieparzystopierzaste,
30-40 cm dł., złożone ze skórzastych, ząbkowanych i błyszczących listków. Kwiatostany o dł. 20-35 cm, na końcach pędów. Kwiaty żółte,
dzwonkowate, pachnące jak konwalie, przyciągające pszczoły. W cieplejszym klimacie kwitnie 2 mies., zakwita już w okresie Bożego
Narodzenia, w Polsce dopiero wczesną wiosną, IV-V. Owoce pojawiają się po zakończeniu kwitnienia i stopniowo zmieniają barwę z
zielonej na fioletowoniebieską. Wymaga stanowisk osłoniętych od wiatrów, cienistych i półcienistych oraz gleby żyznej, lekko wilgotnej, o
kwaśnym odczynie. Gatunek wrażliwy na niskie temperatury, liście marzną poniżej -15 st. C. Należy okryć całe rośliny na zimę. Dobrze
znosi uprawę w dużych pojemnikach, które można przechowywać zimą w miejscach zabezpieczonych przed mrozem. Miąższ dojrzałych
owoców jest jadalny, natomiast nasiona zawierają trujące alkaloidy, które mogą powodować problemy żołądkowe, szczególnie u dzieci.
Jagody mają lekko kwaśny smak i zawierają duże ilości witamin. Robi się z nich galaretki, a sok służy jako dodatek do produkcji win i
alkoholi.
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odkrywca, hodowca (selekcjoner): Slieve Donard Nursery Irlandia Północna (N.
Ireland)
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