Aster novae-angliae 'Purple Dome'
Synonim lac.: Symphyotrichum novae-angliae 'Purple Dome'
aster nowoangielski 'Purple Dome'
Synonim pol.: aster amerykański 'Purple Dome'

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Niezwykle efektowna, wytrzymała, kompaktowa odmiana astra angielskiego charakteryzująca się karłowym wzrostem. Tworzy zwarte,
półkuliste kępy o średnicy 45-60 cm i wysokości 40-45 cm. Pędy silnie rozkrzewione. Liście lancetowate lub podługowate, intensywnie
zielone, szorstkie. Cała roślina pokryta jest krótkimi wełnistymi włoskami. Odmiana długo kwitnąca, obsypana od połowy sierpnia do
października półpełnymi koszyczkami o średnicy 3-4 cm. Intensywnie fioletowe kwiaty języczkowate wspaniale kontrastują ze
złocistożółtym środkiem, złożonym z kwiatów rurkowatych. Koszyczki osadzone są na długich, ulistnionych szypułkach i zebrane w luźne,
silnie rozgałęzione, baldachokształtne wiechy. W pełni kwitnienia rośliny wyglądają jak fioletowe, kwitnące kule, w których spod kwiatów
zupełnie nie widać liści. Roślina miododajna. Kwiaty zwabiają tysiące pszczół i motyli. Odmiana najlepiej rośnie w miejscach słonecznych
lub lekko ocienionych, na glebie żyznej, próchnicznej, dostatecznie wilgotnej i przepuszczalnej, o odczynie zasadowym. Nie lubi
nadmiaru wilgoci w podłożu, zwłaszcza zimą. W czasie długotrwałej suszy i upałów wymaga systematycznego podlewania. Pozytywnie
reaguje na ściółkowanie podłoża korą. Odmiana odporna na mróz i zanieczyszczenia powietrza. Rozmnażana wegetatywnie przez
podział roślin matecznych wczesną wiosną lub sadzonki wierzchołkowe w maju-czerwcu. Pasuje do ogrodów nieformalnych w stylu:
naturalistycznym, wiejskim i angielskim. Najpiękniej prezentuje się sadzona w większych grupach na rabatach oraz jako roślina
okrywowa. Gęstość sadzenia: 5-7 roślin na m2. Nadaje się do sadzenia jako roślina obwódkowa oraz do ożywiania monotonnych
fragmentów ogrodu, w których większość roślin już przekwitła. Można ją wykorzystywać do tworzenia pięknych, barwnych zestawień z
innymi odmianami astrów, zróżnicowanymi kolorystycznie i pokrojowo. Oryginalnie wygląda w połączeniu z dzielżanami, rudbekiami, a
zwłaszcza ozdobnymi trawami. Dobrze prezentuje się w pojemnikach. Nadaje się na kwiat cięty.
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