Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'
miskant chiński 'Ferner Osten'
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Bylinowa trawa średniej wielkości, tworząca kępy o wysokości 90 cm (160 cm w czasie kwitnienia). Ma ładny, zwarty pokrój i atrakcyjny
kolor liści, które są zielone z kremowym pasem biegnącym środkiem wzdłuż blaszki (kremowa barwa zmienia się jesienią w
pomarańczową). Kwiaty, które pojawiają się w pełni lata (VIII), zebrane są w czerwone wiechy z białymi wierzchołkami, przybierające
barwę beżową w miarę rozwoju kwiatostanu. Wiechy osadzone są na pędach jednakowej długości, ponad liśćmi. Trawa ta wymaga
żyznej, stale wilgotnej gleby i słonecznego albo tylko lekko zacienionego stanowiska. Młodsze rośliny warto zabezpieczyć przed mrozem.
Polecana do sadzenia – w rozstawie 100-150 cm - na rabatach, w ogrodach nadwodnych, w specjalnych ogrodach przeznaczonych dla
traw ozdobnych, w założeniach naturalistycznych - pojedynczo lub po kilka w grupie. Nadaje się też do uprawy w ozdobnych
pojemnikach oraz na suche bukiety.
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Award of Garden Merit (2001) przyznawana przez brytyjskie Królewskie
Towarzystwo Ogrodnicze (RHS) wartościowym roślinom ogrodowym
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