Imperata cylindrica 'Red Baron'
imperata cylindryczna 'Red Baron'

(c) fot. Wojciech Wróblewski WRÓBLEWSCY Gospodarstwo Szkółkarskie

(c) fot. Anna Kulikowska HOMA-KOSAKOWSKA
Krystyna, Homa Emil, Kosakowski Krystian Szkółka
Roślin Ozdobnych

(c) fot. Wojciech Wróblewski WRÓBLEWSCY
Gospodarstwo Szkółkarskie

(c) fot. ŻABIENIEC Szkółka Roślin Ozdobnych
HOMA-KOSAKOWSKA Krystyna, Homa Emil,
Kosakowski Krystian Szkółka Roślin Ozdobnych

Trawa rozłogowa średniej wielkości, rozrastająca się dość wolno. Osiąga wysokość 40-60 cm. Odmiana 'Red Baron' wyróżnia się
atrakcyjną barwą wąskich liści: na początku okresu wegetacji wzrok przykuwają ich czerwone wierzchołki (reszta blaszki pozostaje
zielona), a w miarę rozwoju trawy przebarwienie rozszerza się ku dołowi – zajmując ok. połowy blaszki - i jest coraz intensywniejsze, by
jesienią przybrać kolor purpurowy. Jedwabiście białe kwiaty rzadko się pojawiają, zwłaszcza w naszym klimacie. Trawa ta wymaga gleby
żyznej, stale wilgotnej, ale przepuszczalnej, o dobrym drenażu i słonecznego albo tylko lekko zacienionego stanowiska - przy niedoborze
światła charakterystyczne przebarwienia liści są mniej intensywne i może dominować zieleń. Rośliny trzeba porządnie zabezpieczać
przed mrozem, gdyż są wrażliwe na niską temperaturę. Polecane do sadzenia na dużych rabatach, na obwódkach. Nadają się do
okrywania powierzchni niezbyt zacienionych, a także do uprawy w ozdobnych pojemnikach.
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