OPUNCJA MROZOODPORNA
(Opuntia phaeacantha var. Camanchica 'Langispina')

Opuncja ta charakteryzuje się silnie spłaszczonymi, jajowatymi pędami oraz ozdobnymi,
długimi, kremowymi kolcami. Zakwita w czerwcu i lipcu żółtymi kwiatami średnicy 5-7cm. W
naszych warunkach może osiągnąć maksymalnie 50cm wysokości, starsze pędy zwykle
kładą się po ziemi co sprzyja wyrastaniu kolejnych w pionowej pozycji. Jesienią w miejscu
przekwitłych kwiatów pojawiają się charakterystyczne dla opuncji fioletowe owoce.
Może stać się wspaniałą egzotyczną ozdobą ogrodów skalnych i rabat o południowej
wystawie. W połączeniu z kamieniami daje niezwykły tropikalny charakter każdej
kompozycji. Świetnie wygląda sadzona razem z rojnikami, rozchodnikami i innymi roślinami
z rodziny gruboszowatych.

Uprawa:
Zasadniczym warunkiem uprawy w naszym klimacie jest odpowiednio zdrenowane
podłoże, które nie zatrzymuje wody, będącej groźnym wrogiem opuncji szczególnie jesienią
i zimą. Opuncje uwielbiają lekko kwaśne, ubogie, piaszczyste gleby oraz słoneczne
stanowiska. Przed zimą pędy wyraźnie kurczą się i kładą na ziemi-jest to oznaka
przechodzenia w stan spoczynku i oddawania wody, co dobrze przygotowuje rośliny do
surowych (nawet -26st C) zim.
Aby zabezpieczyć opuncję przed nadmiarem wody:
1) na glebach przepuszczalnych należy wykonać dołek głębokością sięgający warstwy
przepuszczalnej i uzupełnić go mieszanką gleby rodzimej oraz piasku i żwiru różnej
frakcji (dodatek powinien wynosić 50-70%). W tak przygotowanej glebie nadmiar
wody będzie spływał w głąb gleby. Obszar, na którym należy przygotować w taki
sposób glebę zależny jest od przewidywanej rozległości wzrostu opuncji-jeżeli
chcemy pozwolić aby zajęła duże powierzchnie należy glebę wymienić na
proporcjonalnie większym obszarze
2) na glebie gliniastej, która nie posiada warstwy przepuszczalnej KONIECZNE jest
przygotowanie drenażu grubości ok. 20cm. Można użyć do jego wykonania grubego
żwiru, okrągłych kamieni lub potłuczonych donic glinianych. Drenaż będzie tu
powodował, że nadmiar wody, który nie będzie mógł się dostać w głąb gleby
zostanie zgromadzony na dnie i będzie mógł powoli wsiąkać, a jednocześnie nie
będzie miał kontaktu z systemem korzeniowym opuncji. Pozostałe czynności
wykonujemy jak w przypadku gleby przepuszczalnej, jednak do mieszanki, którą
uzupełniamy dołek nie używamy gleby rodzimej a ziemię kompostową lub
uniwersalną.
Sadzimy wyłącznie w miejscu słonecznym i ciepłym. Nawożenie jest zbędne. Roślin na
zimę nie okrywamy, wczesną wiosną ich nieatrakcyjny wygląd (pokurczone pędy i liście) nie

jest oznaką obumierania opuncji, a naturalnym procesem warunkującym jej przetrwanie
podczas mrozów.
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