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Hoya carnosa snowball margin variegata

Patīk 7,4 tūkst. cilvēkiemCrystal Star Nursery ir maza ģimenes vadīta bērnudārzos dzimis no baudījuma ... Patīk 1.3 tūkst. eksotisko un neizmērojuma tropu augu cilvēkiemPurveyors. Mēs rēkt un lepni attīstīt mūsu kolekciju no visiem ... Patīk 6.2 tūkst. cilvēkiemTropical telpas iekārtas pieejams kuģniecības visā Kanādā vai vietējo uzņemt no North York, OntarioSkatīt VairākPatīk 2,6 tūkst.
cilvēkiemSpecializēt unikāls amatnieks stādītāji un mājas dekoru no centra un Dienvidamerika Mūsu mērķis ... Patīk 2,3 tūkst. cilvēkiemBenvene citi augu entuziasti! Mēs atnesam ļoti dažādus īpašus tropu augus un... Patīk 2,3 tūkst. cilvēkiemSaskamatziņu sieti mājās un iekštelpās; Sniegt padomus par augu aprūpi un dārzkopība ... Patīk 1,4 tūkst. cilvēkiemVietne mājai a dārzamPatīk 713 cilvēkiem
Mūsu mērķis ir nodrošināt daudzas augu šķirnes visā valstī  Reti aroidstock ... Patīk 17 tūkst. cilvēkiemPlant Collective ir avots Kanādas izcelsmes sukulenti, iekštelpu augu gaisa augiem, un vairāk. Patīk 3,4 tūkst. cilvēkiemIs ir dārza centrs un akvāriju veikals Markham, Ontario. Mēs specializējamies bonsai, orhidejas,... Patīk 3.6 tūkst. numurs 1 avots cilvēkiemCanada eksotisko kolekcionējamiem. Mēs
arī specializējamies dzīvojamās sienas,... Patīk 2,4 tūkst. cilvēkiemTas ir ģimenes vadīts interneta veikals, lai piedāvātu entuziastiem tāpat kā mums labāku piekļuvi ... Patīk 1,2 tūkst. cilvēkiemTas ir jūsu vieta par pieņemamām augu augiem un aksesuāriem, kas piegādāti jūsu mājās! Home / Shop / Uncategorized / Hoya Carnosa Snowball Margin Variegata - Exotics $ 54,00 (4 pot) presale - Es esmu gatavs
pikaps 1 weekTas reti Hoya ir bieza, tumši zaļas lapas ar spilgti baltas variegation ap ārpus lapām, dažreiz aptver pusi vai visas lapas! Šie kāpšanas augi ir diezgan tolerantu un gūs labumu visvairāk no spilgtas un netiešas gaismas. Hoya ir kā žāvēšana gandrīz pilnīgi starp laistīšanas un bauda labu vannu, kad ir pienācis laiks ūdenim. Tie ir uzņēmīgi pret ūdeni too. Sargāt no pārāk daudz tiešas saules.
Ieguvumi no regulāras mēslojuma (ik pēc 4-8 nedēļām). Augšanas modelis: kāpšana un trailing. Tas prasa kaut kāpt uz, piemēram, spraugas vai sūnu pole. Ziedi: Nezināms! Tas ir pārsteigums! Piezīme: hoyas parasti nezied, kamēr iekārta ir brieduma. Tas var ilgt aptuveni 5 gadus. Vai jums ir kādi jautājumi vai vēlaties uzzināt vairāk? Jūsu karte netiks iekasēta, kad vietne būs paņemšana. Mēs iekasēs
jūsu karti tikai pēc tam, kad būs apstiprinājis visu preču pieejamību un piegādi (ja nepieciešams). Visi maksājumi tiek veikti, izmantojot šifrētas lapas un neviens kredītkarte tiek saglabāta vai saglabāta jebkurā vietā. Store stundas: 9:30-5 PM MST dienā Ja tas ir laikā veikals stundas, zvaniet mums 403-932-9922 ātrākais atbildi. Ja mēs neatbildam, atstājiet ziņu un mēs jūs piezvanīsim, cik drīz vien
iespējams. Jūs varat arī nosūtīt ziņu zemāk. Atstājiet tālruņa numuru Atbilde. Svarīga ziņa pirms iepazīšanās ar šo emuāru: Šis ir produkts, manu pētījumu un tāpēc manuprāt .... Es neesmu eksperts Hoya, tāpēc tas nav eksperts ziņojumu. Es domāju, ka sugas gaļīgs hoya ir vissarežģītākās hoya sugas. Varbūt tāpēc, ka tā ir vecākā no visām Hoya sugām, daudzas šķirnes un šķirnes tika audzētas vai
izveidotas ar šo sugu. Un tad šīs šķirnes tika dalītas ar / dažādiem hoya entuziasti dažādās vietās visā pasaulē, un tad ārpus šīm šķirnēm, hybridists attīstīt vai ir radījuši vairāk šķirņu. Saskaņā ar to, kas man ir savākti, ir trīs šķirnes gaļīgs Hoya: 1. Šķirne hoya gaļīgs exotica2. Hoya gaļīgs variegated šķirnes 3. Hoya mīkstus Tricolor šķirnes No sākotnējā mīkstus, hybridists izveidots Hoya compacta, Hoya
Krinkle 8, Hoya Chelsea un citas šķirnes, piemēram, Sniegapika, Carnosa alba, Carnosa sarkans uc utt Tad viņi radīja exotica mīkstus Hoya šķirnes un daudzveidīgs mīkstus hoya šķirnēm. Piemēri ir Princese Krimsona un tad karaliene Krimsona. Kā Krimsona princese atšķiras no Krimsonas karalienes? Ja variegation ir iekšā, tas ir Princess Krimson un, ja variegācija ir no ārpuses vai gar malu lapām, tad
tas ir Krimson Queen.In viens no maniem pētījumiem, es atklāju viegls veids, kā atcerēties atšķirību starp Krimson Queen vai Krimson Princess: Queen nēsā viņas balts kā kronis (malas lapas ir baltas, kā sudraba kronis), bet princese nēsā viņas balts kā kleita (balts centrā, malas vai robežas ir zaļa) Hoya mīkstus Krimson Princess Exotica šķirnesHoya mīkstus Krimson Queen Exotica šķirnesArdiskums ar
diskusiju: Jūs varētu domāt, ka hybridists apmesties pēc radot šīs šķirnes daudzveidīgu gaļīgs hoya, bet nē, viņi turpina izgudrot un izgudrot un izgudrot. Hybridists ir radījuši trīskrāsains šķirnes, lai atrisinātu albīnu problēmas šķirnes variegated. Albīnisms, kā jūs zināt, lai gan tiešām jauks, nav labs. Albīnisms augos traucē fotosintēzi, kas var samazināt izdzīvošanu. Galu galā jūsu augs mirs, ja tas turpina
augt baltās lapas, jo iekārta nav radīt pietiekami daudz pārtikas, lai atbalstītu sevi, tad augs kļūs vājš un tad galu galā mirst. Zemāk ir Carnosa Queen Krimson no Hoya, kas ražo albino lapas (Foto nav mans, satvert ar internetu). Hoya mīkstus Krimson Queen ar albino lapāmŠajā trīskrāsains šķirne nāk atbilde uz jūsu jautājumu par to, kāpēc jums ir Mīkstus Hoya Queen ar rozā lapām un KP ar tumšāko
gandrīz sarkanās lapas. Hybridists vēlējās nicer, spēcīgāku un veselīgāku Hoya carnosa, tāpēc viņi radīja jaunas šķirnes. Viens no tiem ir tas, ko tagad sauc Hoya carnosa Rubra un daudzas citas šķirnes, piemēram, Carnosa Hoya Brazīlija, Hoya carnosa Suzie, Hoya mīkstus variegated Purple Pride un skaistas šķirnes. Izraksti no mīkstus Rubra. (Piezīme: Es tikai kopēt vienkāršākais daļa saprast) - Jūs
varētu izlaist lasījums šo bitu, ja tas ir pārāk daudz lasīt. Hoya carnosa Tricolor šķirnes augi ir daudzveidīgi lapu asmeņi, kas ir līdzīgi modelī ar variegated Hoya carnosa šķirnes, bet dod priekšroku, jo dažas raksturīgas krāsas, kas, aug nenobrieduši un tikko nogatavināti, parādās albīnā vai dažādās jomās lapu asmeņi. Augi Hoya carnosa Exotica šķirnes ir variegated lapu asmeņi, bet atšķirībā no robežas
robežām albino lapu asmens daudzveidīgu augu šķirnes Hoya carnosa raksturo centrālā albino jomā lapu asmens. Galvenais mērķis izgudrojums bija izstrādāt augu šķirni, kas ir saistīta kopumā ar augu šķirni Hoya gaļīgs Exotica bet, kas parāda krāsas albīnu lapu asmens jomās, kas ir līdzīgi tiem, kas atrodami Hoya mīkstus Tricolor šķirni. Šī jaunā izgudrots augu sauc Hoya carnosa Rubra. Augi jaunās
šķirnes parasti atgādina augus Hoya carnosa Exotica šķirnes un ir ne tikai saistīti ar šo šķirni, bet arī saistīti ar gaļīgs Hoya Variegata un Hoya mīkstus Tricolor šķirnēm. Jaunā šķirne ir galvenokārt atšķiras no tās anteceedents un saistītās šķirnes zināms izgudrotājs par kombināciju dažas krāsas un strukturālās iezīmes, kas būs manāms vēlāk. Jaunā šķirne parādījās kā sporta uz augu Hoya mīkstus
Tricolor šķirnes, kas tika audzēti bērnudārzos Ziemas dārzs, Fla, un kopš sākotnējā atklājums par jauno šķirni, tas ir asexually reproducēt ar izgudrotājs Winter Garden bērnudārzos no pavairošanas stumbra pasakas ņemti no sākotnējā auga. Ar turpmāko pavairošanu ir noskaidrots, ka jaunās šķirnes augi parasti atgādina Hoya carnosa Exotica šķirnes augus, bet tās ir atšķiramas no šīs augu šķirnes un
citām saistītām šķirnēm, kas izgudrotājam zināmas no augšanas ieraduma, kas apvieno šādas īpašības: (1) Stublāji, kuru diametrs ir lielāks nekā Hoya carnosa Exotica šķirnes, un kuriem krāsa pēc krāsas dominē purpura, ozola sarkana, sarkana, sarkana un rozā toņu, pirms kļūst par glauche; (2) Lapas ar krāsu spīlēm, kurās dominē purpursarkans, purpursarkans, sarkans, sarkans, sarkanbrūns, rozā
un/vai dzeltenīgi rozā, pirms kļūst glauche, un ar lapotnes asmeņiem, kas ir nedaudz plašāki nekā Exotica mīkstus Hoya šķirnes, kas ir mainīgas motīvos raksturīgi Hoya carnosa Exotica šķirnes, kas ir albino centrālā zonā, kas šajā krāsā dominē laikā pirmo brieduma purpura rozā, purpura sarkans, sarkans un / vai dzeltenīgi rozā nokrāsas, un kas ir zaļa pierobežas zona, kas ir duļķains laikā pirmo
brieduma ar krāsu, kas dod pierobežas zonu acs ar melngaldīgu un/vai brūnganu izskatu; un (3) Infiorescence, kas ir pedunno pedunno krāsu no purpura sarkans, sarkans un / vai sarkanīgi brūns toņus pirms kļūst glauche, ģenealoģija krāsa dominē sarkanā un / vai purpura sarkanā nokrāsas, sepal krāsa dominē purpura sarkanā, sarkanā un / vai sarkanīgi brūnas nokrāsas, un ziedlapa, ka krāsu uz tās
augšējā epidermas pusē dominē purpura un / vai rozā toņos, un ka šajā krāsā uz tās apakšējā epidermas pusē dominē purpura sarkanā krāsā. Fotogrāfijas no mana mīkstus Hoya RubraNow let's go back to my blog vairāk informācijas un fotogrāfijas: 1. Hoya gaļīgs daudzveidīgs Purple Pride (Foto nav mans, no interneta) Gaļīgs hoya variegated Purple Pride2. Hoya carnosa Brazīlija (šķērsot starp Hoya
compacta un Hoya carnosa variegata) -fotogrāfijas no interneta. UPDATE Maijs 9, 2020: Pēdējā mēneša laikā, man teica, ka šī Carnosa Hoya Brazīlija ir vienkārši daudzveidīgs gaļīgs Hoya Krinkle 8. Šajā sakarā, 2020 May 9, man teica, ka tas nav viens no precedentiem, bet karte Hoya compacta x variegated Hoya chelsea (cv. Chelsea ir sports vai cv stādi. Krinkle 8.) Krinkle 8.) Tāpēc es esmu gonna roll
hahaha! Man vairs vienalga. 3. Hoya gaļīgs Krinkle 8 albomargined aka Hoya gaļīgs Suzie Q Hoya gaļīgs Suzie audzē Jaunzēlandē 5. Hoya gaļīgs Krinkle 8 variegatedKā viņi rada šīs jaunās vīnogu šķirnes? Pieņemot, ka sports (daļa no auga, kas uzrāda īpašības, kas nav mātes augs) tie veģetatīvās pavairošanas līdz sešām reizēm, līdz īpašības viņi vēlas radīt kļūst dominējošs. Vai šie variegated gēni ir
stabili? Nē, jo viņi ir radīti, nevis ģenētiski. Sports, no kuru viņi nāk, ir ražots ar nejaušām mutācijām, un bieži vien ir grūti stabilizēt, lai tiem būtu tendence atgriezties pie sākotnējā avota. Fleshy Rubra hoya var Exotica, ja jūs ļaujiet exotica gēni dominē jūsu augu un var atgriezties mīkstus zaļš vai parasts Hoya, ja jūs ļaujiet zaļie gēni dominē jūsu augu. Tātad viņi pats vai atšķirīgs? Es uzskatu, ka tie ir
vienādi! Daudzveidīgs mīkstus hoya ir tāds pats kā mīkstus Hoya Rubra. Un mīkstus albomarginata Hoya ir tāds pats kā Gaļīgs Hoya Tricolor un Queen Krimson, jo tie visi nāk no vienas sugas, vecmāmiņa Hoya alias Hoya mīkstus. Šķirnes ir izveidotas, jo mēs neesam apmierināti ar to, kas mums ir, tāpēc mēs turpinām pievienot kaut ko jaunu. Bet tie nāk no tikai vienas sugas, tāpēc neatkarīgi no tā, kādu
nosaukumu jūs piešķirat viņiem, tie vienmēr būs gaļīgs Hoya. Ir vairāk nekā 500 citas Hoya sugas, uz kurām jūs varat koncentrēties jūsu uzmanību, nav pārāk patērē viena suga Hoya. Kā vienmēr, ja jums liekas, ka es esmu nepareizs kādā no maniem paziņojumiem vai novērojumiem, vai, ja jums ir cita informācija, kas nav šajā rakstiski, nevilcinieties sazināties ar mani, un es labprāt mainīt / rediģēt un
pievienot šo rakstiski. Šī lapa ir visiem Hoya mīļotājiem, tas ir dalīties zināšanās, nevis diskreditēt kāda cita. Jūs lasāt šo, jo jums ir tāda pati aizraušanās kā man, mīlestība Hoyas.Share Hoya l'Hoya Ces Bartz di Hoya apsēstība NZ. Nz.
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