Viburnum plicatum 'Watanabe'
Synonim lac.: Viburnum plicatum 'Nanum Semperflorens'
kalina japońska 'Watanabe'
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(c) fot. Wiesław Szydło SZYDŁO Wiesław Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
„Iglak Niewierz”
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Krzew wolno rosnący, szczególnie efektowny w czasie kwitnienia. Pędy częściowo wzniesione, częściowo ułożone horyzontalnie. Dorasta
do 1,5 m wys. Liście, ciemnozielone, odwrotnie jajowate, głęboko unerwione, od spodu delikatnie owłosione, jesienią przebarwione na
ciemnoczerwono. Kwiaty białe, w luźnych, płaskich kwiatostanach, V-VI. W kwiatostanach występują dwa rodzaje kwiatów – wewnątrz
małe, zielonkawobiałe, płodne i na zewnątrz duże, białe, płone. Kwitnie stopniowo przez bardzo długi okres, od lata do jesieni, VI-IX.
Owoce dekoracyjne, czerwone, dojrzałe niebieskoczarne. Roślina mało wymagająca, ale lepiej rośnie i kwitnie na glebach żyznych,
świeżych i lekko wilgotnych. Preferuje miejsca osłonięte, najlepiej w półcieniu. Polecana do mniejszych ogrodów, do sadzenia pojedynczo
w miejscu eksponowanym.
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