Weigela florida MINOR BLACK 'Verweig 3' PBR
nazwa handlowa: Weigela florida MINOR BLACK
nazwa hodowlana: Weigela florida 'Verweig 3'
krzewuszka cudowna MINOR BLACK 'Verweig 3'
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Karłowy, zwarty krzew o pięknych, ciemnych liściach i wyprostowanym pokroju, z zewnętrznymi pędami rozrastającymi się na boki.
Osiąga 0,75 m wys. i 1 m szer. Pędy czerwonobrązowe. Liście owalne, na końcu zaostrzone, bardzo małe, 5-7 x 2,5-4 cm,
brązowoczerwone, prawie nie owłosione, lśniące. Kwiaty 2,5 cm śr., lejkowate ze zrośniętym do połowy, czerwonym kielichem,
cylindryczne, 5-krotne, ciemnoróżowe, lekko błyszczące, VI-VII. Kwiaty bardzo obfite, zebrane w niewielkie wiechy składające się z 3-7
kwiatów, wyrastające w kątach liści, na krótkich pędach bocznych, wzdłuż zeszłorocznych gałęzi. Stanowisko słoneczne. Toleruje
wszystkie ogrodowe wilgotne i żyzne gleby, kwaśne do lekko alkalicznych. Odmiana relatywnie odporna na mróz, ale przemarza w
surowe zimy. Polecany do sadzenia w ogrodach, parkach i osiedlach, na rabatach w zestawieniu z innymi niskimi krzewami i bylinami.
Nadaje się do uprawy w pojemnikach, ale wówczas wymaga zabezpieczenia na zimę.
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