Miscanthus sinensis 'Calypso'
miskant chinski 'Calypso'
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Polska odmiana wyselekcjonowana przez Marka Synowca, wprowadzona do handlu przez szkółkę Daglezja Artura Maja z Ryk. Szybko
rosnąca trawa ozdobna tworząca wyprostowane kępy jasnozielonych liści z nielicznymi, żółtymi plamkami. Kępy są u dołu węższe, u
góry szerokie, jesienią zwieńczona dużymi, jedwabistymi kwiatostanami. Roślina dorasta do 2,1 m wysokości w czasie kwitnienia, bez
kwiatów ma około 1,7 m wysokości. Liście są długie, dosyć szerokie w porównaniu do innych odmian, regularnie zwężające się,
jasnozielone z białym nerwem głównym przebiegającym przez środek blaszek liściowych oraz żółtymi cętkami pojawiającymi się w
nieregularnych odstępach. Liście łukowato wyginają się, a ich końce są skierowane do dołu. Pod koniec lata z wierzchołków źdźbeł
wyłaniają się strzeliste, wiechowate kwiatostany w bordowym kolorze, w miarę kwitnienia szarzejące. Kwiatostany nie wyrastają wysoko
ponad liście, są osadzone w liściach. Rośliny zdobią ogród do późnej jesieni. Trawa odporna na wyleganie. Preferuje gleby żyzne,
umiarkowanie wilgotne, stanowiska słoneczne. Odmiana odporna na mróz. Polecane do uprawy w ogrodach przydomowych oraz zieleni
osiedlowej i publicznej. Premiera odmiany na rynku w 2019 r.
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