Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR
tawuła brzozolistna 'Tor Gold'

Jedyna na rynku odmiana tawuły brzozolistnej o złotych liściach. Niski krzew wysokości 0,6-0,8 m o koronie płaskokulistej, gęstej,
średnicy do 1 m. Młode pędy czerwone. Liście 2-4 cm długości, wiosną intensywnie żółte, najmłodsze z delikatnym różowawym
odcieniem, później żółtozielone. Na jesieni przebarwiają się na żółto. Kwiaty białe, drobne średnicy 4-8 mm, zebrane w małe płaskie
kwiatostany. Kwitnie w czerwcu, bardzo obficie. Odmiana całkowicie odporna na mróz, bardzo odporna na niekorzystne warunki
atmosferyczne. Bardzo tolerancyjna jeśli chodzi o podłoże, rośnie niemal w każdej glebie o odczynie od lekko kwaśnego po słabo
zasadowy, w umiarkowanej wilgotności. Najlepiej się udaje na stanowiskach słonecznych. Przydatna do ogrodów przydomowych, zieleni
osiedlowej i parków. Do sadzenia jako roślina okrywowa oraz w pojemnikach. Nadaje się na żywopłoty formowane i nieformowane.
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