Weigela (Krzewuszka)
rodzina Caprifoliaceae (Przewiertniowate)
synonim: wajgela, weigelia, wajgelia

Pochodzi z Dalekiego Wschodu, występuje w stanie dzikim we wschodniej Azji (Japonia, Chiny i Mandżuria).
Łacińska nazwa została nadana na cześć niemieckiego botanika i chemika Christiana Ehrenfrieda von Weigela.
Rodzaj roślin wieloletnich, liczy ok. 12 gatunków. Wyprostowane krzewy o wysokości 1-5 m. Liście opadające na zimę,
od 5 do 15 cm długości, piłkowane, naprzeciwległe. Kwiaty obupłciowe, pięciokrotne, duże (2-4 cm),
wyrastające pojedynczo w pachwinach liści lub zebrane po kilka. Korona kwiatu rurkowata, dzwonkowata
lub lejkowata, barwy od białej lub kremowożółtej do czerwonej lub purpurowej. W zależności od gatunku kwitną
od maja do lipca, a niekiedy powtarzają kwitnienie na jesieni. Owocem jest wydłużona, grubościenna pękająca torebka
z licznymi, drobnymi, często oskrzydlonymi nasionami.
Weigela florida (krzewuszka cudowna)
W wyniku hodowli uzyskano około 200 odmian ozdobnych, lecz tylko nieliczne dobrze zimują w naszych warunkach
klimatycznych. Obecnie uprawia się głównie mieszańce Weigela florida z innymi gatunkami azjatyckimi. Krzew dość
gęsty, szeroki, o rozłożystym pokroju, dorastający do 2-2,5 metra wysokości. Pędy ma sztywne, lecz zewnętrzne
u starszych roślin przewieszają się. Liście są naprzeciwległe, duże, jajowate (eliptyczne) o piłkowanym brzegu blaszki
liściowej, ciemnozielone. Roślina kwitnie w czerwcu–lipcu. Kwiaty mają kształt dzwonkowaty i osadzone są pojedynczo
lub po kilka w kątach liści, wyrastają na tegorocznych pędach i obficie pokrywają pędy. Barwa kwiatów zmienia się
w miarę przekwitania, kwitnie początkowo biało, a następnie zmienia kolor do ciemnoróżowego. Może powtarzać
kwitnienie późnym latem. Kwiaty w zależności od odmiany mogą mieć inne barwy od łososiowo-różowych
do czerwonych. Owocem są torebki.
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Weigela (Krzewuszka)
rodzina Caprifoliaceae (Przewiertniowate)
synonim: wajgela, weigelia, wajgelia
Wymaga miejsc słonecznych (w pełnym słońcu) i zacisznych. W półcieniu słabiej kwitnie. Najlepiej rośnie na glebach
próchnicznych, przepuszczalnych, żyznych i umiarkowanie wilgotnych, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym.
Jest wytrzymała na suszę a także dobrze znosi zanieczyszczone powietrze - z powodzeniem może być sadzona
w miastach. Dla lepszego kwitnienia roślinę powinniśmy przycinać co roku, a co 3-4 lata przeprowadzać prześwietlanie
wycinając tuż przy ziemi najstarsze pędy. Młode krzewy mogą wymagać zimą okrywania. Rozmnażamy przez sadzonki
- półzdrewniałe i zdrewniałe.
Weigela florida ‘Variegata’
Ma oprócz atrakcyjnych kwiatów także ozdobne liście. Są one wąskie, jasnozielone z kremowo-białą obwódką.
Również jesienią są atrakcyjne, gdyż przebarwiają na odcienie złota i różu. Jest krzewem mniejszym, dorastającym
do 1-1,5 m wysokości, rośnie wolno. Wymaga stanowiska słonecznego, gdyż w półcieniu słabiej kwitnie. Najlepiej
rośnie na glebach przepuszczalnych, żyznych i umiarkowanie wilgotnych. Na glebach zbyt zasobnych,
o dużej zawartości azotu słabiej kwitnie, a także liście są mniej ładnie wybarwione. Odczyn gleby - obojętny lub lekko
kwaśny. W mroźne zimy może przemarzać, jednak regeneruje dość szybko - wiosną należy usunąć wszystkie
przemarznięte pędy. Stosuje się ją jako roślinę ozdobną na żywopłoty - cięty i swobodny, oraz jako solitery.

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu
www.mob-zabrze.pl

