Phlox 'Bright Eyes'
floks 'Bright Eyes'
Synonim pol.: płomyk 'Bright Eyes'

Dosyć wysoka, atrakcyjna bylina o wzniesionym, zwartym pokroju i jasnych, pachnących kwiatach z charakterystycznym,
czerwonopurpurowym oczkiem w środku. Kwiaty zawiązują się w gęstych kwiatostanach na szczytach prostych, nierozgałęzionych
pędów. Roślina tworzy okazałe kępy dorastające do 90 cm wysokości. Pędy są pokryte ciemnozielonymi, jajowatolancetowatymi liśćmi.
Blaszki liściowe są całobrzegie i ostro zakończone. Kwiaty mają 2 do 3 cm średnicy, składają się z pięciu jasnoróżowych płatków korony
tworzących u podstawy długą rurkę, na szczycie są rozpostarte, łopatkowate, równomiernie ułożone. W centrum kwiaty mają wyraźne,
purpurowe oczko. Rośliny kwitną od lipca do września, kwiaty wydzielają silny, przyjemny zapach wabiący ćmy, dlatego najintensywniej
pachną wieczorem. Jest to bylina mało wymagająca. Dobrze rośnie na przeciętnych glebach ogrodowych, najlepiej
piaszczysto-gliniastych, umiarkowanie wilgotnych, przepuszczalnych. Preferuje stanowiska słoneczne do półcienistych. Może rosnąć w
jednym miejscu przez wiele lat. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów stymuluje rośliny do ponownego kwitnienia. Wiosną zaschnięte
pędy należy przycinać nisko przy ziemi. Bylina całkowicie odporna na mróz. Kwiaty nadają się do cięcia. Rośliny można wykorzystywać
do tworzenia barwnych szpalerów wzdłuż ścieżek w ogrodach prywatnych oraz zieleni miejskiej. Najładniej prezentują się sadzone w
grupach od kilku do kilkunastu sztuk wraz z innymi bylinami.
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Award of Garden Merit (AGM) przyznawana przez brytyjskie Królewskie
Towarzystwo Ogrodnicze (RHS).
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