Berberis thunbergii 'Orange Ice' PBR
berberys Thunberga 'Orange Ice'

Karłowy krzew liściasty o zwartym, kolumnowy pokroju i wolnym tempie wzrostu. Po 6 latach uprawy dorasta do 60-70 cm wysokości.
Pędy są proste, wzniesione, liście owalne, pomarańczowo-miedziane, jesienią przebarwiają się w intensywnych odcieniach czerwieni i
pomarańczu. Żółte, drobne kwiaty pojawiają się na wiosnę wraz z rozwijającymi się liśćmi. Czerwone, drobne jagody dojrzewają we
wrześniu. Krzew tolerancyjny w stosunku do podłoża, dobrze rośnie na przeciętnych, przepuszczalnych glebach ogrodowych na
stanowiskach słonecznych. Odmiana odporna na mróz, strefa 5b, polecana do małych ogrodów, na rabaty, do sadzenia w pojemnikach
ustawianych na balkonach i tarasach oraz do tworzenia barwnych kompozycji z innymi krzewami i bylinami o ciemnym ulistnieniu.
Roślina zgłoszona do Konkursu Roślin Nowości wystawy 'Zieleń to Życie' w 2016 r. przez Szkółki Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY.
autor: , Związek Szkółkarzy Polskich;
pochodzenie

polska odmiana
odkrywca, hodowca (selekcjoner): Janusz Szewczyk, 2015 r. Polska;
wprowadzenie do handlu: Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Maria i Janusz
Szewczyk

grupa roślin

liściaste

grupa użytkowa

liściaste

forma

krzew

siła wzrostu

roślina wolnorosnąca

pokrój

krzewiasty wyprostowany

docelowa wysokość

od 0,5 m do 1 m

barwa liści (igieł)

wielobarwne, pstre lub obrzeżone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

pojedyncze
kwiatostan

barwa kwiatów

żółte

pora kwitnienia

maj
czerwiec

owoce

czerwone
ozdobne

pora owocowania

wrzesień

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

roślina tolerancyjna

ph podłoża

roślina tolerancyjna

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa
roślina tolerancyjna

walory

ładne jesienne zabarwienie
ozdobne owoce
ozdobne z liści/igieł
roślina kolczasta lub ciernista

zastosowanie

ogrody przydomowe
zieleń publiczna
żywopłot
rabaty
pojemniki, balkony, tarasy
w grupach

nagrody

Srebrny medal w Konkursie Roślin Nowości Międzynarodowej Wystawy
'Zieleń to Życie' w 2016r.

strefa

5b
autor: , Związek Szkółkarzy Polskich;

Copyright © 2013. Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Producentów roślin znajdziesz na www.zszp.pl

Copyright © 2013. Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Producentów roślin znajdziesz na www.zszp.pl

