Pennisetum villosum
rozplenica kosmata
Synonim pol.: rosplenica kosmata
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Obficie kwitnąca trawa o bardzo dekoracyjnych kwiatostanach często wykorzystywanych w bukieciarstwie. W okresie kwitnienia dorasta
do 75 cm wysokości. Tworzy okazałe kępy złożone z cienkich, wzniesionych lub łukowato przewieszających się liści w kolorze jasnej
zieleni. Od sierpnia do września spośród liści wyrastają źdźbła zwieńczone puszystymi kwiatostanami w postaci kłosokształtnych wiech o
długości od 3 do 10 cm. Mają one zielonkawobiałą barwę. W tym czasie trawa prezentuje się wyjątkowo efektownie. Jest łatwa w
pielęgnacji. Najlepiej rośnie na miejscach ciepłych, słonecznych oraz osłoniętych od wiatru. W miejscach bardziej zacienionych roślina
traci ładny pokrój i słabiej kwitnie. Poza tym preferuje gleby przepuszczalne o umiarkowanej wilgotności. W klimacie Polski trawa ta
niestety wymarza, dlatego należy ją na zimę wykopywać, bryłę korzeniową zabezpieczyć przed wyschnięciem (obsypać wilgotnym
piaskiem lub posadzić do pojemników) i przechowywać w chłodnych pomieszczeniach. Można ją także uprawiać w pojemnikach
ustawianych a balkonach i tarasach, które na zimę przenosi się do nieogrzewanych piwnic lub garaży. Pięknie wygląda sadzona na
rabatach z innymi trawami i bylinami zarówno pojedynczo, jak i po kilka sztuk w grupie. Kwiatostany rozplenicy są doskonałym
dodatkiem do żywych i suchych kompozycji florystycznych.
autorzy: Małgorzata Kunka; , Związek Szkółkarzy Polskich;
zasięg geograficzny

północno-wschodnia Afryka tropikalna

grupa roślin

byliny

grupa użytkowa

byliny

forma

bylina

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

kępiasty

docelowa wysokość

od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)

jasnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

kwiatostan

barwa kwiatów

białe

pora kwitnienia

sierpień
wrzesień

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

ph podłoża

roślina tolerancyjna

rodzaj gleby

próchniczna

walory

ciekawy pokrój
ozdobne z kwiatów
ozdobne z liści/igieł

zastosowanie

ogrody przydomowe
ogrody orientalne
rabaty
pojemniki
kwiaty cięte
suche bukiety
w grupach
soliter (pojedynczo)

nagrody

Award of Garden Merit (AGM) przyznawana przez brytyjskie Królewskie
Towarzystwo Ogrodnicze (RHS) wartościowym roślinom ogrodowym
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