Rhododendron ROYAL VIOLET 'Kazimierz Odnowiciel' PBR
nazwa handlowa: Rhododendron ROYAL VIOLET
nazwa hodowlana: Rhododendron 'Kazimierz Odnowiciel'
różanecznik ROYAL VIOLET 'Kazimierz Odnowiciel '
Synonim pol.: Rhododendron 'Kazimierz Odnowiciel'
Grupa Hybrid
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Nowa, polska odmiana różanecznika z kolekcji „Królewskich Rododendronów” wyhodowana przez Jana Ciepłuchę. Odmiana
uzyskana ze skrzyżowania Rhododendron 'Rasputin' z Rhododendron 'Helsinki University'. Charakteryzuje się obfitym kwitnieniem,
dwubarwnymi kwiatami oraz wysoką mrozoodpornością. Jest to szybko i silnie rosnący, zimozielony krzew z grupy różaneczników
wielkokwiatowych o gęstym, półkulistym pokroju. Osiąga po 10 latach około 2 m wysokości. Tempem wzrostu dorównuje R.
catawbiense 'Grandiflorum'. Liście wydłużone, do 14 cm długości, skórzaste, ciemnozielone, lekko błyszczące. Kwiaty bardzo duże,
szerokodzwonkowate, różowofioletowe, zebrane w szczytowe, kuliste kwiatostany, po rozwinięciu silnie otwarte, z białymi
pręcikami. Brzegi płatków różowofioletowe, w środku prawie białe z dużym, jasnobrązowym rysunkiem na górnym płatku,
tworzącym atrakcyjne oczko. Kwitnie w maju. Odmiana wyróżnia się wysoką mrozoodpornością (do -30°C). Wymaga gleb kwaśnych,
najlepiej próchniczych, torfowych, o pH w zakresie 3,5-4,5, stale umiarkowanie wilgotnych, stanowisk półcienistych. Krzew
polecany do uprawy w ogrodach przydomowych, parkach, zieleni miejskiej.
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