Pennisetum alopecuroides 'Hameln'
rozplenica japońska 'Hameln'
Synonim pol.: rozplenica spłaszczona 'Hameln'

(c) fot. Wojciech Wróblewski WRÓBLEWSCY Gospodarstwo
Szkółkarskie

(c) fot. Wojciech Wróblewski WRÓBLEWSCY Gospodarstwo
Szkółkarskie

(c) fot. Gabriel Tomżyński TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin

Kępkowa trawa bylinowa. Stara odmiana ‘Hameln’ ma bardziej zwartą budowę niż gatunek – wysokość kępy liści wynosi 50-75 cm, a w
czasie kwitnienia trawa dorasta do 75-100 cm. Ponadto wcześniej kwitnie – od końca lipca. Puszyste kwiatostany, które przypominają
wąskie szczotki do butelek, „wystrzeliwują jak fontanna” z gęstej kępy liści. Są początkowo zielonkawobiałe, później różowawe, a
wreszcie szarobrunatne. Liście są wąskie (szer. do 7 mm), zielone, a jesienią przebarwiają się na pomarańczoworudo. Trawa ta preferuje
stanowisko słoneczne albo tylko lekko zacienione. Najlepiej rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej, umiarkowanie wilgotnej glebie.
Wymaga ciepłych, osłoniętych miejsc i okrycia przed zimą. Obumarłe liście ścina się wczesną wiosną. Nadaje się do niewielkich ogrodów
– na rabaty, obwódki – a także do pojemników tarasowych. Polecana również na kwiaty cięte i na suche bukiety.
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