Dicentra spectabilis VALENTINE 'Hordival' PBR
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Okazała bylina dorastające do 0,8 m wysokości, tworząca wiosną wiśniowe, grube łodygi, duże, szarozielone, pierzasto złożone liście z
lekkim odcieniem purpury, oraz atrakcyjne, dwubarwne czerwono-białe, sercowate kwiaty zebrane w długie, łukowato wygięte, groniaste
kwiatostany. Rośliny zakwitają w maju, a po kwitnieniu żółkną i stopniowo przechodzą w spoczynek. Rośliny charakteryzują się dużą
trwałością i na jednym miejscu mogą rosnąć nawet kilkadziesiąt lat! Są rzadko atakowane przez choroby i szkodniki, a ich
mrozoodporność jest dobra. Bylina ta preferuje stanowisk półcieniste, najlepiej rośnie na glebach żyznych, stale umiarkowanie
wilgotnych. Ze względu na szybkie wchodzenie roślin w spoczynek serduszka okazałe należy sadzić w sąsiedztwie bylin, które
rozrastając się zasłonią puste miejsca po zanikających latem pędach, np. funkii. Odmiana polecana do sadzenia pojedynczo lub po 2-3
rośliny w grupie. Liczba roślin na 1 m2 - 5.
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