Hydrangea paniculata MAGICAL MOONLIGHT 'Kolmagimo' PBR
nazwa handlowa: Hydrangea paniculata MAGICAL MOONLIGHT
nazwa hodowlana: Hydrangea paniculata 'Kolmagimo'
hortensja bukietowa MAGICAL MOONLIGHT 'Kolmagimo'
Synonim pol.: Hortensja wiechowata 'Magical Moonlight'
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Nowa odmiana wyhodowana w szkółce Kolster Beheer z Boskoop będąca wynikiem prac hodowców w latach 1999-2001 r. Jedna z
najciekawszych odmian hortensji bukietowej, bardzo dekoracyjna za sprawą kwiatostanów pojawiających się na szczytach tegorocznych
pędów. Krzew osiągający wysokość do 1,5 m, z prostymi, ukośnie do góry skierowanymi pędami. Pokrój regularny. Kwiatostany pełne,
składające się wyłącznie z 4-płatkowych kwiatów płonnych, białe z zielonkawym szczytem. Więcej zielonego koloru mają rozwijające się
młode kwiatostany, starsze stają się bardziej śnieżnobiałe. Kwitnie od połowy VII do X. Hortensja bukietowa dobrze rośnie na
próchnicznej glebie ogrodowej o odczynie lekko kwaśnym. Wymaga podłoża wilgotnego, szczególnie podczas kwitnienia. Stanowisko
półcieniste lub słoneczne. Roślina bardzo odporna na niskie temperatury, nadaje się do sadzenia w całym kraju. Zalecane umiarkowane
cięcie zeszłorocznych pędów o 1/4 długości, oraz co kilka lat, w razie potrzeby, cięcie prześwietlające w celu uzyskania okazałego
kwitnienia. Krzew można wykorzystać w każdym ogrodzie, w reprezentacyjnym miejscu, do nasadzeń pojedynczych lub w grupach po
kilka sztuk oraz w kolekcjach z innymi odmianami.
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