Buddleja PURPLE CHIP 'Purple Haze' PBR
nazwa handlowa: Buddleja PURPLE CHIP
nazwa hodowlana: Buddleja 'Purple Haze'
budleja PURPLE CHIP 'Purple Haze'

Karłowy, obficie kwitnący krzew o ciemnofioletowych kwiatach wabiących motyle. Wzrost wolny, pokrój rozłożysty. Roślina dorasta do
0,8 m wysokości i 1,2 m szerokości. Pędy przewieszają się łukowato. Liście lancetowate, na górze ciemnozielone, od spodu szarozielone,
pokryte białym kutnerem. Drobne, purpurowofioletowe kwiaty są zebrane w długie (do 20 cm), wiechowate kwiatostany wieńczące pędy.
Kwiatostany na bocznych gałązkach są krótsze. Kwitnienie od lipca do końca jesieni, nie zawiązuje nasion. Wymaga gleb żyznych,
przepuszczalnych, stanowisk słonecznych i ciepłych. Odmiana stosunkowo odporna na mróz (strefa 6a), ale w surowe zimy może
przemarzać, dlatego późną jesienią zaleca się obsypywanie podstawy pędów kopczykami, podobnie jak u róż. Wiosną po usunięciu
kopczyków pędy należy przycinać nisko nad ziemią. Krzew polecany do sadzenia w ogrodach przydomowych, na rabatach, skarpach, a
także w pojemnikach.
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