Rhododendron 'Schneegold'
azalia 'Schneegold'
Grupa Mollis Azalea (Ind. KnaphiII-Exbury Azalea)
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Krzew o średniej sile wzrostu i regularnym, rozłożystym pokroju. Po 10 latach dorasta do 1,3 m wysokości i 1,5 m szerokości. Liście
sezonowe, 9-12 cm długości. Kwiaty w pąkach kremowobiałe, po otwarciu czysto białe, z delikatnym, różowym i lekko
pofalowanym brzegiem płatków oraz z wyraźną i dużą, złotożółtą plamką na jednym z górnych płatków korony, od 7,5 do 10 cm
średnicy, zebrane po 9-12 sztuk w półkuliste i wierzchołkowe kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie w drugiej połowie maja i na
początku czerwca. Wymaga stanowisk słonecznych lub lekko zacienionych oraz gleb kwaśnych, stale wilgotnych i próchnicznych.
Odmiana całkowicie mrozoodporna, polecana do nasadzeń w ogrodach i w parkach, pojedynczo lub w barwnych grupach, razem z
innymi azaliami i zimozielonymi różanecznikami.
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