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Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'
Russische salie
De plant lijkt zeer goed op de Perovskia 'Blue Spire', het grote verschil zit hem
in de grootte van de plant. De plant bereikt hier een hoogte van 75cm tot
1meter.Op een zonnige plaats geeft hij een zeer uitbundige aantrekkelijke
blauwe bloei die aardig wat nuttige insecten aantrekt. Het loof en de bloemen
verspreiden een zeer aangename geur.'
Hij staat het liefst op een eerder beschutte standplaats omdat de plant soms
wat schade kan ondervinden van strenge vorst. U kunt de plant ook wat
beschermen met bijvoorbeeld bladeren. Het is eigenlijk enkel maar de
onderste 20-30centimeter die moeten beschermd worden. Hij is echt wel het
aanplanten waard. Plant hem op een doorlaatbare bodem dien dit ook
belangrijk is voor de overwintering. Als hij op een doorlaatbare bodem staat
op een ietwat beschutte standplaats of met een winterdek dan is hij makkelijk
over te houden.
Snoeien is zeer makkelijk, na de winter snoeit u de plant kort tot op 20-30
centimeter waarna hij vlot en fris terug uitschiet met lange opgaande scheuten
waarop de opvallende bloemen dan tevoorschijn komen.
Het blad valt af in de winter en heeft een groengrijze kleur en is grof getand.
het blad geeft een sterke geur af.
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Kenmerken
Bloemkleur

Paarsblauw

Bloeiperiode

juli - september

Bladkleur lente

Groen

Bladkleur zomer

Groen

Bladkleur herfst

Groen

Winterbeeld

Bladverliezend

Schorskleur

Bruin

Groeivorm

Opgaand

Groeikracht

Matig

Hoogte volgroeide
plant

0.70 tot 1.00 m

Standplaats

Zon - Bestand tegen
zeewind Windarm/Beschut

Aantal per vierkante
meter

3

Aantal per lopende
meter

2

Snoeiperiode

Na de winter

Te gebruiken
potgrond

Bodemverbeteraar
universeel

Aanbevolen
plantvoeding

Organische meststof voor
sierheesters

Gebruikswaarde

Bijenlokker Borderbeplanting Vakbeplanting Vlinderlokker
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Fotogalerij

Aalterbaan 234b
9990 Maldegem

Tel.050 712 221
E-mail: info@belleplant.be

